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Код 

товарної 

підпозиції

Назва товарної підпозиції Митниця 

оформлення

Країна 

походження 

товару

Середня 

вартість 

дол.США/к

г840219 Котли парові або інші парогенеруючі котли 

(крім водяних котлів для центрального 

опалення, здатних також виробляти пар 

низького тиску); котли перегрітої води: котли 

парові або інші парогенеруючі котли: інші 

парогенеруючі котли, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,74

840219 Котли парові або інші парогенеруючі котли 

(крім водяних котлів для центрального 

опалення, здатних також виробляти пар 

низького тиску); котли перегрітої води: котли 

парові або інші парогенеруючі котли: інші 

парогенеруючі котли, включаючи комбіновані:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 193,36

840219 Котли парові або інші парогенеруючі котли 

(крім водяних котлів для центрального 

опалення, здатних також виробляти пар 

низького тиску); котли перегрітої води: котли 

парові або інші парогенеруючі котли: інші 

парогенеруючі котли, включаючи комбіновані:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 28,98

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 2,94

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,09

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,76

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 24,10

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Житомирська 

митниця ДФС

2,01

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 13,63

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 5,70

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 3,08

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

2,61

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,88

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,63

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,99

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 2,37

Середньорозрахункова вартість товарів 84-85 груп згідно з УКТЗЕД при імпорті в 

Україну в розрізі митниць за серпень 2015 року

Средняя таможенная стоимость товаров 84-85 группы.  



840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 3,02

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,18

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,56

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,99

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,92

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,65

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,61

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,65

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,62

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,86

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,35

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,68

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,03

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,58

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,43

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,34

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,61

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,30

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,80

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,11

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,69



840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 2,94

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,73

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 9,17

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,97

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,73

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,83

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,02

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,28

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 6,85

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Львівська 

митниця ДФС

Латвія 2,60

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,23

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,84

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,05

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Львівська 

митниця ДФС

2,73

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,91

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,80

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 2,88

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,65

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,80

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Чернівецька 

митниця ДФС

Литва 2,74

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Чернівецька 

митниця ДФС

2,58

840310 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: котли:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 2,32

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 8,08



840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 17,61

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,89

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,57

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,45

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 2,90

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,43

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,51

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,18

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,80

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

48,71

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,37

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,30

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,12

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,15

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,16

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,51

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

353,19

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,19

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 1,67

840390 Котли для центрального опалення, крім котлів 

товарної позиції 8402: частини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,51

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,61



840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,93

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,16

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 13,79

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 21,09

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,46

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,54

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,76



840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,87

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,65

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,60

840410 Допоміжне обладнання для використання з 

котлами товарної позиції 8402 або 8403 

(наприклад, економайзери, пароперегрівники, 

сажовибірники, рекуператори газів); 

конденсатори для пароводяних або інших 

паросилових установок: допоміжне обладнання 

для використання з котлами товарної позиції 

8402 або 8403:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,88

840690 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни: 

частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,06

840690 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 14,66

840690 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

784,63

840710 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни авіаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 169,07

840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 33,71

840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 29,55



840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 26,36

840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,89

840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 4,69

840721 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни для 

суднових силових установок: підвісні:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 59,39

840732 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 50 см3, але не більш як 250 см3:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,22

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 44,30

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 30,99

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Київська 

митниця ДФС

29,53

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Київська 

митниця ДФС

Франція 7,04



840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 37,29

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,58

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,78

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,49

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 6,84

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 37,93

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 32,82

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,35



840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Харківська 

митниця ДФС

1,36

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,45

840734 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-

поступальним рухом поршня, що 

використовуються для транспортних засобів 

групи 87: з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,19

840790 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: інші двигуни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,78

840790 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: інші двигуни:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,18

840790 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, із зворотно-поступальним або 

обертовим рухом поршня: інші двигуни:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,63

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,13

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,14

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

36,63

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 22,50

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

0,41



840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,68

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,26

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 33,94

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

Франція 46,16

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 6,25

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,32

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська 

митниця ДФС

57,89

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,08

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

34,50

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 61,59

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,56



840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Львівська 

митниця ДФС

1,90

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 6,76

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,37

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 4,20

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Полтавська 

митниця ДФС

4,85

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Харківська 

митниця ДФС

1,36

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,84

840820 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): двигуни, призначені для 

використання на транспортних засобах групи 

87:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,40

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 2,15

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 10,65

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

29,81

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,92

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,34



840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 4,14

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,71

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Київська міська 

митниця ДФС

24,69

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,96

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 28,45

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 31,92

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 12,26

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 4,23

840890 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 

компресійним запалюванням (дизелі або 

напівдизелі): інші двигуни:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 7,48

841122 Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші 

газові турбіни: двигуни турбогвинтові: 

потужністю понад 1 100 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

2 689,78

841122 Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші 

газові турбіни: двигуни турбогвинтові: 

потужністю понад 1 100 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

Україна 233,28

841122 Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші 

газові турбіни: двигуни турбогвинтові: 

потужністю понад 1 100 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

Україна 41,67

841182 Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші 

газові турбіни: інші газові турбіни: потужністю 

понад 5 000 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

8,83

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,79

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,26

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 35,82

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 21,29

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,35



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,33

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

53,93

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,08

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 63,17

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,72

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 10,57

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 19,23

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 46,38

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,70

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 34,22

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 142,75

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 100,12

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 24,46

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 0,35

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

20,31

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,15

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,50

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Житомирська 

митниця ДФС

26,23



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 229,17

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 129,67

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 205,97

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 119,58

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

238,09

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 20,96

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 99,20

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,04

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

56,43

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 733,97

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

87,02

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

6,47

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,88

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Польща 21,85

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 24,72

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,36

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

131,73

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,98



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,93

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,04

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,89

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,42

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,21

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

588,14

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Австрія 27,16

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,18

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,20

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 5,31

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 9,59

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 4,42

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Канада 16,29

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Канада 18,85

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,80

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,02

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Франція 48,90

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,78



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 92,60

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,52

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 11,78

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 84,27

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 47,26

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 28,89

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

322,53

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 63,92

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 109,10

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 12,52

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,34

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

81,12

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

80,65

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

93,00

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

61,76

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

802,31

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

40,01

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

53,86



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,07

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,98

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

48,62

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

98,38

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 9,63

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 10,61

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,07

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 96,62

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,84

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 44,25

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,55

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 23,73

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,75

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,93

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 69,65

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 51,06

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 57,42

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 73,88



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,86

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

53,62

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 43,44

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 3,73

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 37,41

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 33,73

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 41,59

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,26

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 19,25

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 25,39

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 35,67

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

126,09

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,82

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

455,90

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Китай 49,76

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 75,64

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

4,12

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,41



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,48

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 4,47

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,55

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 76,78

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 77,71

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 45,34

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 105,87

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 27,07

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 33,06

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,66

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Одеська 

митниця ДФС

Франція 88,42

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,90

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,32

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 91,75

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

5,47

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

Канада 12,18

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

83,19

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 6,68



841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,86

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 70,51

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Тернопільська 

митниця ДФС

98,92

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 185,07

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Франція 35,04

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,52

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 3,82

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

1,80

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Норвегія 108,69

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 11,68

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,69

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,40

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,11

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 28,83

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 14,48

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 14,30

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 24,83

841221 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: лінійної дії 

(циліндри):

Черкаська 

митниця ДФС

89,32

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,24



841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 78,77

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,39

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,83

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 102,55

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

83,55

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

139,61

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 15,60

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,13

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

86,03

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

67,09

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,79

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 33,05

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 38,14

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 36,62

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 52,23

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 193,01

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 58,28

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 55,66

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,19

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

96,76

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,16



841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,12

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,24

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,90

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

5,43

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

67,79

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

60,22

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

31,79

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 165,37

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 122,40

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 31,58

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

255,07

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 6,43

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,55

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 47,59

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 44,74

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 138,59

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 21,05

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,48

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,25

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,56



841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,48

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

63,07

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

39,14

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

33,14

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

111,01

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

149,25

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 86,19

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,45

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 95,78

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 31,21

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 45,51

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 138,16

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 40,63

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 83,92

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 46,98

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 17,95

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 27,87

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,87

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,11

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,49

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Молдова 14,86



841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

103,99

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 74,95

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Данія 320,63

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 122,84

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 12,63

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,59

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 156,37

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,70

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,21

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 34,69

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,24

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 12,67

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 45,25

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

242,45

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

63,80

841229 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни гідравлічні: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,72

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 46,69

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 44,17

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 196,17

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 110,09

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

188,56

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 312,98

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 86,08



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 22,87

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 18,90

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 85,79

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

140,38

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,65

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,91

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 33,98

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 11,44

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,82

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 34,74

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 57,50

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 45,95

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

196,98

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 561,94

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 66,04

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 257,52

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 83,01

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 64,50



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 28,07

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

95,52

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

131,95

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 28,46

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,95

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 12,51

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Індія 87,50

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,79

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 74,63

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 21,88

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

280,00

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,40

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

94,01

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,59

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,32

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,83

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

88,71

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

318,29



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 61,49

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,32

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 79,82

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Франція 42,75

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,42

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 395,16

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,00

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,22

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,80

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 213,67

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

210,33

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 205,67

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 53,98

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,42

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,76

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,26

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 11,58

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 34,64



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 84,06

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,46

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,76

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

162,81

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

209,27

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

259,39

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

56,42

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

49,14

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

354,53

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

185,09

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

495,12

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

743,02

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

100,75

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

75,97

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 86,87

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,56

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,72

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 255,48



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,53

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,43

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

485,50

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 139,01

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 81,01

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,32

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 164,57

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 138,36

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 334,61

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 147,47

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 116,82

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 178,33

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 18,15

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,97

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 61,57

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,90

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 90,84

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

677,22



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 66,25

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 53,41

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 175,17

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Франція 94,72

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,76

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,77

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 226,27

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 84,50

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 787,50

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 611,30

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 219,95

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Китай 233,26

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 15,81

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 181,74

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 60,17

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 50,35

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 8,29

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 136,65



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 739,65

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 139,91

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 225,44

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

593,38

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

6,97

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 069,66

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 66,82

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 11,93

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

119,63

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 137,98

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 451,09

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 217,96

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Китай 433,35

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,72

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 9,41

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,06

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,64

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 45,12



841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 50,94

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 23,86

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 17,03

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 15,86

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 10,71

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 96,56

841231 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: лінійної дії 

(циліндри):

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 294,48

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,85

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,78

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 118,24

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 32,81

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 84,41

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,39

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 41,04

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 86,87

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 614,45

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 18,70

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 419,48

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,86



841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4 010,15

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,33

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

113,05

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 549,50

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 16,93

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 8 626,57

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 168,92

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

823,33

841239 Інші двигуни та силові установки: силові 

установки та двигуни пневматичні: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Данія 311,86

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 80,71

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

67,61

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська 

митниця ДФС

94,65

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,87

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,70

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 48,06

841280 Інші двигуни та силові установки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 28,23

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,10

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 108,79

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,24

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

250,22

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,10



841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

110,32

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

18,91

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 14,54

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 221,57

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

133,96

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Запорізька 

митниця ДФС

32,00

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Запорізька 

митниця ДФС

13,54

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

136,18

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,08

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Канада 82,40

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Канада 102,26

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Китай 36,42

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Данія 112,62

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,45

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 92,27

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Угорщина 31,90

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 232,79

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Словаччина 60,86

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 226,48

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 28,90

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

233,50

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,34

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,39



841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,69

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Білорусь 7,74

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Болгарія 21,19

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

168,94

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

135,90

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська 

митниця ДФС

236,35

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 408,55

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,01

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 91,16

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 99,55

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,56

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

163,01

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,37

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,86

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,65

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,65

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,48

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,70

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,75

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

129,46



841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

104,45

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

90,45

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 12,61

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,09

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,04

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,49

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Канада 73,72

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 59,46

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,84

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,47

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 71,13

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 71,09

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 643,13

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 100,53

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 39,21

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 38,35

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,47

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 13,62



841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,94

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 182,08

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 94,13

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 102,86

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 105,71

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 2,07

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 2,23

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,43

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Львівська 

митниця ДФС

Італiя 15,60

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 94,41

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 4,95

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,98

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,97

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 56,69

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

198,85

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

133,49

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,36

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 11,05

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 6 662,00

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Сумська 

митниця ДФС

Італiя 108,12

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 34,76

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Тернопільська 

митниця ДФС

188,94

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 15,21

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 450,72

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,85



841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,40

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

432,10

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,76

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

86,92

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 451,51

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Черкаська 

митниця ДФС

80,30

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 23,93

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Черкаська 

митниця ДФС

Швейцарія 91,17

841290 Інші двигуни та силові установки: частини: Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,62

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,76

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,58

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

98,40

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 90,25

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 9,74

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

71,67

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 32,01



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,54

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

639,16

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,27

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,89

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 122,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 308,33

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 92,44

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 332,88

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,16

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,99

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 17,42



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 14,58

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

44,20

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 177,63

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 157,78

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 23,10

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 63,87

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 45,78

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,75

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 15,53

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,50

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 176,82



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 249,16

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,80

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 26,09

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 24,07

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 29,63

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 18,82

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

202,79

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Житомирська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,85

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Житомирська 

митниця ДФС

390,31

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 38,12

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,29



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

152,91

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 53,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 74,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 70,36

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 88,04

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 725,61

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 123,61

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

42,54

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 18,93

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,52

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Японія 327,69



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

180,64

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 3,55

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,36

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 94,21

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,73

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,24

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 53,95

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 206,58

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 294,82

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 50,36

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 7,12



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 87,75

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 226,67

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 30,01

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 127,86

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 37,18

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 20,30

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 79,98

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 18,59

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Польща 63,14

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Польща 82,69

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 12,56



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 127,86

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,53

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 20,66

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

121,33

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 22,71

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 33,16

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 93,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 24,52

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 380,40

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,93

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 17,86



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

179,51

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

48,29

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

23,43

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

67,59

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

215,06

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

73,59

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 166,36

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 36,91

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 74,07

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 238,92

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 16,99



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 147,73

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 4,83

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 486,33

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,62

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,81

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 144,55

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 261,14

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Північні 

Маріанські 

острови

79,27

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

147,60

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

106,93

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

299,35



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

136,19

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

105,43

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,49

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,63

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,69

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,25

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

197,32

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,71

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,43

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 10,63

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 84,31



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,07

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,10

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,27

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 71,34

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,15

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 168,57

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 92,51

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

44,56

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

131,33

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

82,41

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

370,00



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 42,44

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 29,48

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 46,08

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 38,42

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 100,23

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 44,02

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,95

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

99,95

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,66

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 44,02

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 131,48



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 132,44

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 18,99

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 67,48

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 14,84

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 20,92

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 51,07

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,69

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 38,78

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,21

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 121,83

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 73,22



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 74,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 484,09

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 40,85

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 5,00

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 5,72

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

156,95

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

223,44

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

144,43

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,61

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,34

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,38



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

96,17

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,95

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

15,56

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 5,92

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 6,99

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,35

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,89

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,74

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,78

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,45

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 168,76



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 21,04

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 73,00

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 166,28

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,45

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 39,72

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,72

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,13

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,27

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 97,61

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 127,10

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 103,92



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 80,50

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,18

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 85,81

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,87

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,90

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,68

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,75

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,61

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,56

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,49



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,74

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

93,42

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

110,79

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

151,35

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,42

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

158,49

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

191,41

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

148,73

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 16,79

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 40,80

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 99,60



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 91,46

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 163,49

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 661,42

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,94

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

51,90

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,10

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

117,64

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,00

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 10,06

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 30,14

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 134,64



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 39,00

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,37

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 17,03

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 306,15

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 272,90

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 31,54

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,40

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,93

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,96

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,15

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 27,90



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 12,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 24,10

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 195,30

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 171,22

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 30,38

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 57,94

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 763,06

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 10,91

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 5,21

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 54,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,52



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,78

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,07

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,09

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 47,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,88

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 106,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

117,54

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

24,06

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

22,21

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

206,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

122,22



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

11,75

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

95,24

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 111,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 17,17

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 92,69

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

80,15

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 62,32

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 166,30

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 43,57

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,77

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

14,28



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

47,29

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 29,09

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,94

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,56

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 290,80

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 111,91

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 13,81

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 19,32

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 122,13

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 57,90



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 11,20

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 164,68

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

19,64

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 193,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,47

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 17,27

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 96,78

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

149,67

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 28,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 23,96

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 22,65



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 50,01

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 22,14

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 34,37

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 34,54

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

59,58

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 29,88

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Румунія 26,66

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,90

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,02

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 30,92

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 12,08



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 13,63

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 75,80

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,27

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 33,21

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

140,32

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

4,02

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

17,69

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

18,08

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,81

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 11,99

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

92,45



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 91,88

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 67,03

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 174,15

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 91,58

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 19,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,18

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Полтавська 

митниця ДФС

8,19

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 42,58

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

94,55

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

187,60

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 68,07



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 100,49

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 44,25

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

533,17

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 10,02

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,05

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,86

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,80

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 14,64

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 24,28

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,97

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,88



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,74

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 30,92

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 19,54

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 4,23

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 16,19

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,19

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,04

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,22

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,10

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,98



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 12,89

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Таїланд 26,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 23,87

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 26,59

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,51

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 12,84

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 37,41

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 19,13

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 12,72

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 22,37

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 18,11



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 17,08

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 22,68

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

74,31

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

93,57

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 65,01

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 11,19

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 6,96

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Таїланд 13,70

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 6,43

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Канада 43,43

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Черкаська 

митниця ДФС

2,40



841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Черкаська 

митниця ДФС

236,65

841330 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: насоси 

паливні, масляні або для охолоджувальних 

рідин для поршневих двигунів внутрішнього 

згоряння:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,03

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Вінницька 

митниця ДФС

7,73

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,66

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 103,13

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 139,76

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 63,19

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 7,56

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

94,53

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 97,19

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,62

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 129,58

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 93,28



841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,56

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

143,85

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 149,32

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

73,53

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 38,55

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Запорізька 

митниця ДФС

43,63

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Франція 144,87

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Франція 99,46

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 68,17

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Японія 57,76

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 80,08

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

97,46

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 126,08

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,77



841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

71,00

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

65,68

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,03

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

95,22

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

21,50

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,19

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,65

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

116,31

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,17

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 14,88

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 8,49

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 592,71

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 51,02

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,00



841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 208,74

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 112,03

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,86

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,70

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 41,20

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 109,12

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 216,94

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,19

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,47

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 81,54

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 14,10

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 98,58

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 50,87

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 132,38



841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 76,88

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 71,05

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 27,20

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,76

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

72,77

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Львівська 

митниця ДФС

52,00

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Львівська 

митниця ДФС

33,11

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

101,43

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

130,22

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 84,84

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

319,20

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 89,70

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 87,49

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 71,59



841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Одеська 

митниця ДФС

169,18

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,05

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 38,07

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Рівненська 

митниця ДФС

579,05

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 16,24

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,68

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,20

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 45,99

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,12

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

41,93

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 50,86

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 411,66

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 7,00

841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Черкаська 

митниця ДФС

83,98



841350 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси поршневі з кривошипно-шатунним 

механізмом:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 113,27

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

76,86

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,86

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,14

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 38,25

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,54

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 32,86

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 127,89

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

61,86

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 141,01

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 66,93

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 136,54

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 79,70

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 51,16

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 31,24

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 66,91

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 32,12

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,88



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 16,41

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 29,48

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

171,46

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Житомирська 

митниця ДФС

129,94

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 10,01

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 114,72

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 97,37

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Запорізька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

78,37

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Запорізька 

митниця ДФС

36,99

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 68,12

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Запорізька 

митниця ДФС

Україна 3 333,33

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

92,45

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,90

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

115,05

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

123,75

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 28,82

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,59

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 17,05



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 58,79

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,18

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,76

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 93,32

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 62,65

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 43,42

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 100,16

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,77

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 104,90

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 173,12

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

38,68

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,79

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 139,11

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 37,76

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 28,84

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

189,14

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

100,13

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська 

митниця ДФС

71,86



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

31,81

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

30,56

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

67,46

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

103,42

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 55,37

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,51

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 153,38

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,05

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,16

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,99

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

93,90

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 69,48

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 42,83

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 160,67

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 405,56

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,30

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 66,07

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 154,32



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 101,57

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 124,25

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,77

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 48,79

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 55,77

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 35,46

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,19

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

56,68

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 69,16

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,96

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 16,86

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 632,83

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,39

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,56

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,40

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,62

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,77

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,31



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,93

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 137,98

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 63,04

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,21

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 16,71

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 42,26

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 206,69

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 35,61

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 113,78

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

12,46

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 92,38

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 123,56

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,07

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 31,45

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,67

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 30,76

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 50,38

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 45,43



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

213,12

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 36,10

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 71,92

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

37,58

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

86,83

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 40,62

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 75,33

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 25,43

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

Швеція 137,23

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 44,81

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 72,29

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2 140,31

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,35

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Сумська 

митниця ДФС

109,75

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,54

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 39,19

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 201,64

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 97,52



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Тернопільська 

митниця ДФС

11,58

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Тернопільська 

митниця ДФС

22,83

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 095,62

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 26,44

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 21,94

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

46,68

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 22,47

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 21,71

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10,76

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 31,34

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,87

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 42,42

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 55,20

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 30,57

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Харківська 

митниця ДФС

Ірландiя 32,39

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 17,04

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Болгарія 13,46

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 8,88



841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 69,68

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Черкаська 

митниця ДФС

88,27

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Таїланд 167,73

841360 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси об’ємні ротаційні:

Чернігівська 

митниця ДФС

6,26

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Вінницька 

митниця ДФС

23,49

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Вінницька 

митниця ДФС

Португалія 21,77

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 22,87

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,31

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 20,34

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

30,45

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,79

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 23,50

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 48,56

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

8,97

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 10,86

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,03

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,50

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 34,56



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 11,98

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 69,93

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,40

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 5,78

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 8,29

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Запорізька 

митниця ДФС

Ірландiя 175,99

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 27,84

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 12,86

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 7,22

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,45

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,34

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,07

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,16

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,40

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Данія 18,99

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 15,52

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 10,89

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,49



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 24,40

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 33,97

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 7,03

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 51,26

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,44

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 19,22

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 14,04

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,64

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 20,41

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 46,22

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 27,81

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,65

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 46,35

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 32,51

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Польща 53,51

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 12,81

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,91

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,04



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

37,58

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

415,63

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,05

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,85

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,06

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 28,83

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,80

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,59

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 63,11

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 14,42

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,55

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,64

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 268,19

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 63,11

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,46

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,31

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,24

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 150,53



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 24,24

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 14,08

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,01

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 19,36

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,10

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

106,51

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

6,66

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,89

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

117,53

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,08

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,28

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,76

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,07

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 54,55

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,74



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,60

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,13

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,31

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 39,33

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 28,20

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 124,14

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 17,37

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 45,34

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,04

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,37

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,17

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,46

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,67

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 71,57

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 13,79

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,52

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 2,07

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

114,57



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,71

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 29,92

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 17,80

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 78,61

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,71

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Одеська 

митниця ДФС

1,61

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 67,64

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

143,63

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,03

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

217,28

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 17,78

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 135,97

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Тернопільська 

митниця ДФС

28,96

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

9,87

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 37,95

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,10

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,71

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,85



841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 161,98

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,80

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

69,78

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 22,92

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 149,42

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 26,35

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

84,00

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 35,24

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,63

841370 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: інші 

насоси відцентрові:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,15

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

379,64

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Вінницька 

митниця ДФС

Португалія 13,24

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 22,24

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

237,12

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 12,30

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 111,82

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 80,00

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,50



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

28,73

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

31,71

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 29,03

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 14,61

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,22

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

138,65

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,19

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,25

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 85,34

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 30,46

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,70

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 50,07

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 777,31

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

84,17

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,27

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,99

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

118,72

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 658,96



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,12

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 336,64

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 20,38

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 13,00

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

134,38

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,40

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Запорізька 

митниця ДФС

288,66

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,56

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

59,27

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

852,02

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

179,20

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 110,91

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 141,86

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

210,23

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,27

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

332,15

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 23,96

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 6,64



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,63

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,07

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 97,72

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,79

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,13

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

139,46

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 51,61

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 112,71

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 25,82

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 197,27

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 39,06

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 280,34

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,30

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 39,71

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 62,18

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 19,86

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 40,83

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 58,06



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 126,12

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 54,58

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 147,40

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 53,55

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 51,24

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 91,06

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 351,21

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,65

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 71,89

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 372,00

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 465,00

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 864,85

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

56,25

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

288,60

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,42

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,39

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська 

митниця ДФС

44,69

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 378,75



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 219,43

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 266,27

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 62,50

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 3,75

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,58

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 26,22

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,60

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

346,50

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

65,83

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

53,26

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 119,35

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

30,42

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,27

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

388,98

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,18

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,16

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,28

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,84



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

741,59

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 11,98

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 98,28

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 117,31

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,26

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,80

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,74

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 318,53

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35,94

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 53,51

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,19

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,45

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

88,67

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,17

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 46,13

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,75

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 232,72

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 201,02



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 124,88

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 50,70

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 931,40

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,47

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,85

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,61

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 92,53

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,31

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

237,88

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

912,06

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

99,79

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

118,79

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,91

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 461,60

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,77

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

350,15

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 315,22

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 36,86



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 448,93

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 108,31

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 198,70

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,91

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,52

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 126,05

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,72

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,67

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 67,68

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 35,63

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,81

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 211,12

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 34,57

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 88,85

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 513,61

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 416,67

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

77,76

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 44,59



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,64

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 280,58

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 291,12

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,90

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 269,29

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,21

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 207,00

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,34

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,55

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

48,07

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Одеська 

митниця ДФС

27,07

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Одеська 

митниця ДФС

17,02

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,01

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

100,43

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,64

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Одеська 

митниця ДФС

17,03

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,88

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Полтавська 

митниця ДФС

2,45



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 147,96

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,03

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 30,06

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Сумська 

митниця ДФС

Болгарія 8,62

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,34

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 37,59

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,38

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Тернопільська 

митниця ДФС

32,66

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,17

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 9,58

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,58

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 307,10

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 365,65

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,19

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,45

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,44

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 10,23

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 162,18



841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Черкаська 

митниця ДФС

346,37

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,63

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 777,80

841391 Насоси для рідин з витратоміром або без 

нього; механізми для підіймання рідини: 

частини: насосів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,23

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

674,85

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 79,88

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 50,22

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 22,11

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 82,57

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 165,18

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

526,74

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,11



841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,40

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,38

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 69,80

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

38,52

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 26,99

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 17,18

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,73

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 63,82

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

1 231,71

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,36

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 87,11



841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,28

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,15

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

67,16

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 458,79

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 579,00

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 35,93

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,53

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,54

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,82

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,80

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,01



841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,22

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,06

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 130,52

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 44,64

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,71

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 127,45

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Одеська 

митниця ДФС

Аргентина 59,38

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Одеська 

митниця ДФС

65,66

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 111,64

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 4,35

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Полтавська 

митниця ДФС

15,31



841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 9,70

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 14,85

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 102,80

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 19,80

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 40,58

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 62,15

841410 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси вакуумні:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 41,89

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 79,03

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,87

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,24



841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 63,63

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,82

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,78

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,65

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,28

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,57

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,95

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,48

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,95



841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,56

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,34

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

115,51

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 34,04

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,49

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,38

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,31

841420 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: насоси повітряні, ручні або 

ножні:

Чернігівська 

митниця ДФС

425,00

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,05



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,36

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 51,25

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 46,17

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 13,17

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,65

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 3,72

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

2,40

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 12,86



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 50,40

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 4,45

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 96,77

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 68,83

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 57,83

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 71,62

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 103,54

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Грузія 45,03



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 90,43

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 42,68

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,65

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,15

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,05

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

77,90

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

39,33

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,15



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,10

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,25

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,14

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 49,52

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,99

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

64,05

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 47,78

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 54,72



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,64

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 15,58

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 130,16

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 99,25

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,98

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 51,19

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,88

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,47



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 34,92

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,05

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 107,04

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,50

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 46,25

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,72

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 20,93

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 27,15



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 28,42

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 102,72

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3,25

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 41,37

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

30,77

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,30

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,08

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 6,77



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,00

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 51,80

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 27,72

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,43

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 12,31

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 13,32

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 4,58

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 27,26



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 6,39

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,57

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,77

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,64

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,80

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,02

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,47

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,03



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

82,58

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 5,66

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 19,72

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 4,74

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,42

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,78

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44 510,00

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,24



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,68

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,09

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,94

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,42

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,88

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,03

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

23,44

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,25



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,64

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,03

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,96

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,42

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 62,68

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 125,49

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

49,48

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

32,19



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 4,54

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 11,62

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 10,56

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,79

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,82

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 10,40

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 16,19

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,95



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,23

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 18,07

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 58,33

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,74

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 31,06

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 43,45

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

7,81

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,14



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 48,24

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,53

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 10,41

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

Словаччина 5,65

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 15,17

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 106,61

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 31,50

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

104,29



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 64,78

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Грузія 49,14

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 65,87

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 56,72

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 17,91

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Харківська 

митниця ДФС

1,74

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Харківська 

митниця ДФС

4,59

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 4,14



841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 43,75

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Харківська 

митниця ДФС

Сінгапур 17,52

841430 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: компресори, які 

використовуються у холодильному обладнанні:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,96

841440 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: повітряні компресори, 

змонтовані на колісних шасі, які буксируються:

Київська 

митниця ДФС

142,94

841440 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: повітряні компресори, 

змонтовані на колісних шасі, які буксируються:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,43

841440 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: повітряні компресори, 

змонтовані на колісних шасі, які буксируються:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,70

841440 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: повітряні компресори, 

змонтовані на колісних шасі, які буксируються:

Тернопільська 

митниця ДФС

13,82

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 22,15



841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,82

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,24

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,05

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31,10

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,22

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 43,03

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,36



841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 17,98

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,31

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,53

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,62

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,71

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

34,27

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,66



841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,17

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,50

841451 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: настільні, 

підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові 

з електричним двигуном потужністю не більш 

як 125 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 7,42

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 6,25

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,26

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 17,37

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 10,68

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 120,02

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 4,61



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,05

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,68

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,61

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,08

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,74

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

86,26

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,00

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 14,63

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 140,06

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,05

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 42,87



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 48,26

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 62,69

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 11,41

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 49,70

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,37

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,83

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 20,20

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,10

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

107,38

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 36,59

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 826,57



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 50,97

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 28,85

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 50,39

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,07

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 61,81

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 64,23

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 6,65

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,86

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 7,47

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 114,38

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

84,06



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 20,20

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 1,45

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 8,40

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 45,44

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 30,93

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,89

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 60,19

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,12

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,51

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

34,50

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 136,16



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 33,81

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,56

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 25,51

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 7,18

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 10,12

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 31,22

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10,41

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 67,61

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,09

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,81

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,35



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

80,95

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

329,34

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

5 908,27

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 50,71

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,92

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,86

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,70

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,11

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,55

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,75

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,34



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 93,61

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,94

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 67,37

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,20

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,05

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,12

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

76,02

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

19,64

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 35,70

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 49,91

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 32,24



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,36

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 233,60

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,17

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 198,22

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 23,24

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 384,43

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3,50

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 108,60

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 126,66

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,91

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,53



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 86,53

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 28,09

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 67,50

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 49,30

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,83

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 60,00

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,05

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,32

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,90

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,62

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,34



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,39

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 91,85

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 31,14

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

349,83

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

121,75

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

204,38

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

81,39

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

165,30

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

17,26

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

121,17

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 71,93



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,40

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,16

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,01

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

259,67

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,01

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,33

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

92,30

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,58

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 55,26

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,20



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,02

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 236,79

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,79

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 176,78

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,68

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,38

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,88

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,30

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,13

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 329,96

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,50



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,84

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,84

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 76,56

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,81

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 62,61

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 37,39

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,00

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,13

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,65

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,05

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,57



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,97

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

87,05

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,21

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 266,10

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 154,24

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,13

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 124,19

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,98

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 90,76

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 78,52

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3,25



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 46,81

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3,25

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 93,61

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

56,97

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

58,23

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

39,71

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

79,56

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 11,04

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 16,43

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 59,10

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 20,29



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 29,11

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,50

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 26,48

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 17,00

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 13,18

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,82

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,98

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,04

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,15

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,71

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,47



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 3,85

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,98

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,68

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 52,46

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,56

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 34,70

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 33,14

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 279,77

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 55,42

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,25

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 44,55



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 6,12

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 54,48

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 27,02

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 14,82

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 78,54

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,76

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,37

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,00

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,72

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,29

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Одеська 

митниця ДФС

15,02



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

76,44

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 441,33

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

76,78

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

7,50

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 4,35

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 193,99

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,15

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 79,61

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 97,79

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 51,28

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

123,51



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 49,66

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Сумська 

митниця ДФС

95,70

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 19,70

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 2,87

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

114,96

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 33,10

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 14,02

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

96,90

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,24

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,73

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 13,65



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,34

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,38

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

1,06

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,55

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,60

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,63

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,44

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,67

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,02

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 22,77

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 10,63



841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 7,86

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,69

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 15,68

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,40

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

2,04

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 122,20

841459 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: вентилятори: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

307,71

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,13

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 15,76

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,12

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 99,60



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,31

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,59

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,37

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

79,93

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

31,95

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,13

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,07

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

231,21

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 23,34

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 60,41

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 1,88



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,29

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 118,50

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 67,53

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

125,06

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

51,99

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,20

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 18,36

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,35

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 34,62

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,39

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,94



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

85,31

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,07

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,92

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 19,06

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,47

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

266,92

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

31,26

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

141,51

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

381,18

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

11,01

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

48,44



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 18,12

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 15,14

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,15

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,55

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 5,49

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,03

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,72

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,86

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,19

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 16,16

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 15,34



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 57,94

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,66

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,39

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 74,51

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,17

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,10

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 117,47

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,91

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,75

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,17

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,81



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 110,85

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 20,73

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 95,05

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 174,75

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 95,84

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

53,20

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

82,15

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 100,27

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 172,85

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 55,92

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,64



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

120,06

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

169,56

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

159,19

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,60

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,60

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,58

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,21

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 125,42

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

36,42

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

693,54

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

44,64



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

69,50

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

7,68

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

80,38

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 5,00

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,68

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,02

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,31

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,99

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,96

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,63



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,93

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 86,85

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,78

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,38

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,93

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

88,94

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,90

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,77

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

86,31

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 15,18

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 182,22



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 23,04

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,61

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 166,21

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,33

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 148,82

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 37,34

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,97

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

33,77

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 18,19

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 23,38

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,98



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 16,07

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 16,53

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,05

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

75,07

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 34,29

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,66

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

114,57

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Литва 8,32

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 69,44

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 3,20

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,16



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 15,42

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 14,95

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

11,36

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

244,09

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Таїланд 26,50

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 24,68

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Фінляндія 13,88

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

153,72

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 16,31

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Японія 136,39

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 30,04



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,29

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10,69

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,87

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,19

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 27,80

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 8,32

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,56

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 23,59

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 13,83

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 5,04

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 27,88



841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,31

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2,38

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 4,12

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,40

841480 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або 

інші газові компресори та вентилятори; 

вентиляційні або рециркуляційні витяжні 

ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром 

або без нього: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

7,22

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,60



841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,67

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,28

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,98

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,01

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,53

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 22,26

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 10,66



841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 15,72

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

10,07



841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,97

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,95

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,60

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

21,63

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,60

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,65



841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,64

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,72

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 2,65

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 2,65

841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 2,65



841510 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: настінні 

чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-

системи:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 3,25

841520 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: 

призначені для використання в моторних 

транспортних засобах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,56

841520 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: 

призначені для використання в моторних 

транспортних засобах:

Київська міська 

митниця ДФС

16,55

841520 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: 

призначені для використання в моторних 

транспортних засобах:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,21

841520 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: 

призначені для використання в моторних 

транспортних засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 44,32

841520 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: 

призначені для використання в моторних 

транспортних засобах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 73,99

841520 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: 

призначені для використання в моторних 

транспортних засобах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

25,33



841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,19

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,25

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,25

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,99

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,02

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,44



841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,18

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,06

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 15,80

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 6,77

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 15,17

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 26,59

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,29



841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,75

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 15,94

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

17,16

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Київська міська 

митниця ДФС

19,96

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,25

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,66

841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Тернопільська 

митниця ДФС

34,47



841581 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

вмонтованою холодильною установкою та 

приладом, який забезпечує перемикання 

режимів "холод-тепло":

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,10

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

14,68

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 9,37

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,23

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,02

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

12,22

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,43

841582 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: 

інші з вмонтованою холодильною установкою:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 15,59

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,66



841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,12

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 6,07

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,30

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,23

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,22

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,30

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,35

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 26,16

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 26,33



841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 11,78

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,00

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,09

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,85

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,32

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

6,70

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,05

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 53,92

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,09



841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 3,12

841583 Установки для кондиціонування повітря, до 

складу яких входять вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання температури і 

вологості повітря, включаючи кондиціонери, в 

яких вологість не регулюється окремо: інші: з 

невмонтованою холодильною установкою:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 4,30

841610 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: пальники топкові 

для рідкого палива:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,04

841610 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: пальники топкові 

для рідкого палива:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 33,51

841610 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: пальники топкові 

для рідкого палива:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 48,49

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 65,42

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,38

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,70

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 30,08



841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 782,10

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,08

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 37,02

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 56,68

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

68,78

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 33,87

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,20

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,56

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 17,34



841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Тернопільська 

митниця ДФС

71,51

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 33,45

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 31,07

841620 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки 

механічні, включаючи їх механічні колосникові 

решітки, механічні пристрої для видалення 

золи та аналогічні пристрої: інші пальники 

топкові, включаючи комбіновані:

Чернігівська 

митниця ДФС

15,77

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,01

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,45

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,26

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,49

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,45

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,80

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Миколаївська 

митниця ДФС

2,50

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,26

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,16

841720 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: печі 

хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 2,75



841780 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 11,14

841780 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 34,35

841790 Печі та горна промислові або лабораторні, 

включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: 

частини:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,95

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Вінницька 

митниця ДФС

Литва 3,13

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,66

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,58

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 3,08

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,79

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 3,37



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,38

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 7,13

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 3,85

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2,81

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 5,54

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,61

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,22

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,96



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,68

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,33

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,17

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,71

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,22

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,40

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,49

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,20



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 7,03

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,96

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,95

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 3,26

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,35

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,09

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,63

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,13



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 3,29

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,80

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 10,37

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,07

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,77

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,46

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,94

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,65



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 6,76

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 3,93

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,31

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,74

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,66

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,34

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,11



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,63

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,30

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,73

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,82

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,44

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сербія 3,50

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 3,09

841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Хмельницька 

митниця ДФС

Литва 3,19



841810 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: комбіновані 

холодильники-морозильники з окремими 

зовнішніми дверима:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,70

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Вінницька 

митниця ДФС

Литва 2,96

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,49

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,50

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 7,47

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,81

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 4,36

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 3,78

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,41



841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,84

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,03

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,44

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 53,66

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,22

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 4,66

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 3,51

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,69

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,71



841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,81

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,38

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,13

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,58

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 14,68

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,43

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,38

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,89

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,86



841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,34

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 14,34

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,55

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 3,29

841821 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: холодильники побутові: 

компресійні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сербія 4,91

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 4,87

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,20



841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,04

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,30

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 6,27

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,05

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,31

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,99

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 4,56

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,75

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 4,50



841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 4,24

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,92

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,21

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,21

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,64

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,35

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Херсонська 

митниця ДФС

0,80

841830 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"скриня" місткістю не більш як 800 л:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 3,89

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,89



841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Вінницька 

митниця ДФС

Литва 3,35

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,91

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,90

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 4,56

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 3,59

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,91

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 7,75

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,11

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 7,94



841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,14

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,97

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,08

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,04

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,66

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,03

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,30

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 4,12

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 3,66



841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,59

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 3,51

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,55

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,78

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,32

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,86

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 6,20

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,63

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,05



841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,69

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,73

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,12

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,51

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,19

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,86

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,88

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Хмельницька 

митниця ДФС

Литва 3,53



841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,92

841840 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: морозильники типу 

"шафа" місткістю не більш як 900 л:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 3,59

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 2,24

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 2,33

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 5,51

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 10,65

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 6,68



841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 7,63

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 6,60

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,42

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 98,47

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,64

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,72



841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,07

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,08

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 11,44

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,80

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 8,73

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,82

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2,03



841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,34

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,07

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,06

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,50

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 6,95

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 3,43

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,20



841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 3,18

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,35

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 3,48

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,61

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 2,91

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,53

841850 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інші меблі (камери, 

шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) 

для зберігання та демонстрації з вмонтованим 

холодильним або морозильним обладнанням:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 4,87



841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 5,07

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,40

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 19,00

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 8,17

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,42

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 8,34

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,00

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,84



841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 12,48

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 26,00

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,81

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,97

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 18,54

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,70

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,85

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,67



841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

26,63

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,22

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 14,75

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,82

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,77

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,78

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,23

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,55



841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,74

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,50

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 22,49

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 8,88

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,24

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

7,55

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,77



841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 13,35

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 7,58

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 14,64

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 13,40

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

14,34

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,84

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 6,33

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

2,42



841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 14,76

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 9,24

841869 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: інше обладнання 

холодильне та морозильне; теплові насоси: 

інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 8,98

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,14

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 7,86

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 16,90

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,06

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 5,60



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 8,26

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,11

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 48,14

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 31,92

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 9,17

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 4,48

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 9,68

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 73,85

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 45,43

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 11,68

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

58,09



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 52,45

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 71,88

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,45

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 34,89

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,32

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,55

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,00

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,45

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,94

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Перу 36,75

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,67



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,85

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 27,40

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 8,60

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 16,51

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 22,88

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 14,25

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 14,01

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,81

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,57

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Греція 17,73

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Греція 18,58



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,64

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 91,86

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,89

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 28,85

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,77

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 59,00

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,09

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,83

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,22

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

118,46

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,08



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,79

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,55

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,80

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,87

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 68,30

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 33,45

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 72,05

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,03

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 17,29

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,28

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 9,40



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 106,33

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,87

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,67

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,72

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,39

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,00

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

106,25

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 21,94

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,53

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 29,24

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,47



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 52,16

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,31

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 35,43

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 15,85

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 8,92

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 39,39

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

41,61

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,48

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,49

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

81,58

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

7,71



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 52,62

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 32,03

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Нідерланди 36,46

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 15,75

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 63,87

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,11

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 15,82

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 12,75

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,56

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

5,63

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

6,95



841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 8,37

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 18,62

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,00

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 18,45

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,36

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,68

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 15,83

841899 Холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне обладнання, 

електричне або інших типів; теплові насоси, 

крім установок для кондиціонування повітря 

товарної позиції 8415: частини: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,92

841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 27,87



841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 0,85

841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 74,04

841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,67

841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 27,66



841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,70

841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 15,55

841939 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: сушарки: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 2,66



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 16,17

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 17,73

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

15,10



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 61,19

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 11,18

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 41,94



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 11,06

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 15,36

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 50,89



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 54,89

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,50

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська 

митниця ДФС

36,91



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 93,22

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 17,86

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,92



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,39

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 35,71

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,13



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,60

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,95

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 22,24



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,35

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 64,79

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,44



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Львівська 

митниця ДФС

Хорватія 41,18

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 25,78

841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 17,91



841981 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: для приготування 

гарячих напоїв або приготування чи 

розігрівання їжі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,43

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 9,70

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,72



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,14

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 6,07

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 22,99



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 26,32

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,44

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 117,42



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 13,69

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,38

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,18



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 33,79

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

66,69

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

41,01



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 102,88

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 202,29

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 92,57



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 273,79

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,11

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська 

митниця ДФС

169,59



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 117,24

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

67,23

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 27,98



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,86

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 53,36

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 67,29



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,59

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,17

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 16,51



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 66,90

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 19,59

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,71



841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

23,55

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,50

841989 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: інші машини, 

агрегати та обладнання: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 9,43



841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Волинська 

митниця ДФС

1,45

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,06

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

35,40

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 3,67



841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,03

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

Данія 32,33

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,74

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,75



841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,73

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,83

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 155,74

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,07



841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 216,74

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,80

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 792,54

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 118,85



841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,47

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 22,37

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 15,18



841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 264,78

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,33

841990 Машини, обладнання промислове або 

лабораторне з електричним чи неелектричним 

нагріванням (за винятком печей, камер та 

іншого обладнання товарної позиції 8514) для 

обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, 

підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, 

стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, 

сушінням, випарюванням, конденсацією або 

охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; 

неелектричні водонагрівачі безінерційні або 

теплові водяні акумулятори: частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,51

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 17,45

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,59

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,21



842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 159,28

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 18,45

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,42

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,63

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,62

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,41

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,43

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 22,68

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 66,05

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,72

842010 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: каландри або інші 

валкові машини:

Черкаська 

митниця ДФС

8,21

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 185,89

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 66,69

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 55,88

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 45,70



842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 423,63

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 7,82

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 41,71

842091 Каландри або інші валкові машини, крім тих, 

що призначені для обробки металів чи скла, та 

валки для цих машин: частини: валки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 38,10

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 438,73

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

9,42

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 57,06

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 59,84

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 94,31

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 918,53

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 256,00

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,06

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

95,88

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,19

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Львівська 

митниця ДФС

3,68



842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Латвія 87,53

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,02

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

25,66

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 25,00

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 11,62

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 20,44

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 46,39

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,49

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,93

842119 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: центрифуги, 

включаючи відцентрові сушарки: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 26,60

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 75,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,43



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 40,92

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 40,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 23,41

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,49

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,61

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,99



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 20,95

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 19,37

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

14,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 32,19

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 12,08

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туніс 44,66

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 19,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 8,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

70,90



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

34,28

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,68

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

14,02

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Аргентина 15,72

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 13,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 40,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Боснія і 

Герцеговина

9,67



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 7,49

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 19,39

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чілі 29,58

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 67,31

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,89

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

40,11

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 16,72



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 26,01

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 32,86

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,16

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 92,01

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 8,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 56,20

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 4,97

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 13,24

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 12,82



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 30,54

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

7,31

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

4,46

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 13,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 18,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 58,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 27,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 62,78

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 82,17



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 129,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 75,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 102,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 69,95

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 22,25

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 36,64

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 123,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туніс 100,41

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 62,01



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 9,42

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 114,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 56,34

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

102,46

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 347,60

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

46,91



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

22,95

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

19,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Таїланд 10,72

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 188,74

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 88,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

56,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 3,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

24,19



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

82,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

283,21

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

28,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

131,04

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 10,56

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 38,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 16,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 305,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 13,44



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 47,98

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 36,03

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 35,83

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 37,78

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,62

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

9,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

6,41

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 8,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 17,66



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 199,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

111,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,73

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 23,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 6,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 13,62

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 477,71



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,28

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,94

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,89

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,07

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Китай 83,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,76



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,17

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

40,22

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 22,82

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,42

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 17,28

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 19,49

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Франція 13,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,56

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,50



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

9,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

3,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 18,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,05

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,88

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 64,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 73,01

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 258,11



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,49

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 39,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 16,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 307,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індія 14,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 7,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 15,76



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 102,34

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,21

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,19

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 80,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 72,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 99,19

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,36

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 26,96

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 48,17



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Японія 735,80

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

44,97

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,78

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

102,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 36,17

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 9,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 57,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 31,38



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 24,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 29,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,74

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

263,92

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,46

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 30,83



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 22,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 12,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 209,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 71,03

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 159,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 23,87

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 13,09

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 11,37

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 31,35



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 12,54

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 17,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,98

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,24

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,25

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,94

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

63,40



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,43

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,53

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,70

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська 

митниця ДФС

41,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 11,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 76,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

16,79

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

5,60



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

10,97

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

18,83

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 13,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 14,49

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,68

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,79

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,24

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,28

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

52,66



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,80

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

933,21

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,74

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,99

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 20,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,56

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 23,05

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 12,04

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 13,88



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,46

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 17,11

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 79,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,01

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,18



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 89,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,61

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,62

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 103,23

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,07

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 35,10

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 19,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 10,00



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 35,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 31,09

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 339,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 14,69

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 11,99

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 13,91

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 14,82

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 9,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 3,47



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 26,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 17,39

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 470,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

35,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

22,72

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

31,18

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

221,03

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

16,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

1 051,60



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 14,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 15,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 8,88

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 46,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 54,56

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 104,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 158,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 26,05

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 4,91



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 4,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 9,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,04

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 29,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,95

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 29,24

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 8,37

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,79

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,00



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 15,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,23

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,82

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,03

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,89

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

11,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

7,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 46,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 86,02



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

50,44

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 39,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 23,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 112,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 92,60

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 18,39

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 117,10

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 85,60

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 82,19



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 12,64

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,15

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,72

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,07

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,68

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,12



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 87,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,89

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,89

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

19,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

147,43

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Кіпр 30,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Кіпр 8,98



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

23,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,73

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

23,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,58

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

92,36

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,69

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 48,74



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 103,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 128,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 45,12

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 59,88

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 46,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 22,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 120,22

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 91,07



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,78

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,83

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 40,61

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,86



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 50,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,43

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 229,08

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 286,19

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 41,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 20,37

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,01



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,68

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 158,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 22,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 166,58

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 16,09

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 24,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 198,60



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,22

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,70

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,05

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,23

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,68

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,12

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,71



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 4,18

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 25,22

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 17,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 9,10

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 43,08

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 9,24

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 4,53

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Токелау 26,42

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 23,70



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 19,98

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 6,74

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 21,97

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,20

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,08

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,20

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 162,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,54



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 81,59

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

266,64

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

48,77

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

78,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

102,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,77



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

47,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

63,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

61,89

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

69,11

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

94,22

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,39

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,34



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

196,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,30

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

168,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

110,01

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 83,23

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,64

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 12,78

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,81



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,73

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,92

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,04

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 55,98

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

10,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 29,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 10,39

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 15,22

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 6,35



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,07

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,36

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

148,72

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

23,44

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 208,96

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 122,39



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 6,83

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 946,72

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 83,83

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 50,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,60

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 154,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 48,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Ізраїль 11,20

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 111,60



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 9,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 655,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 7,58

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,15

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

10,29

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 6,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 15,76

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 6,43

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 12,51



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 17,92

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 14,46

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,42

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 17,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 32,95

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Марокко 4,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 12,64

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,80

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,45



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

6,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словенія 56,43

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

15,27

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 28,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Таїланд 4,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туніс 33,99

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туніс 32,61

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 8,38

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,90



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,09

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,54

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 11,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Австрія 6,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

7,61

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 19,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 20,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 11,54

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 37,82



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 12,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 74,12

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

37,39

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 24,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 39,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 16,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 7,07

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 45,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індонезія 9,83



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ізраїль 19,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 26,49

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 13,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 35,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 32,18

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,62

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 9,86

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

116,37

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,13



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

7,18

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

7,03

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

7,23

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 122,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 52,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 17,18

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

58,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 41,35



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 38,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 27,78

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 25,00

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 48,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 15,33

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,37

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,93

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Мексика 17,63

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Сінгапур 85,45



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

48,92

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Одеська 

митниця ДФС

10,10

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Полтавська 

митниця ДФС

9 576,69

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Полтавська 

митниця ДФС

7,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,74

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 10,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

14,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 18,51



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 55,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 30,05

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 101,05

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 9,91

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 12,61

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 67,53

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 537,25

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 26,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 121,22



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 19,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 9,44

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 28,57

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Туніс 7,11

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 19,87

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 8,92

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

29,45

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,41



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,46

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 72,36

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 19,80

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,69

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

105,02

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

2,18

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,44

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 9,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 11,25



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 49,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 16,34

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 23,03

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,12

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,12

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,86

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,16

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 11,79



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,70

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 17,04

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,95

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

41,60

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 15,15



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 14,82

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 15,64

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 9,40

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 10,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 12,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Ізраїль 40,90

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 92,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 25,86



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 13,94

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 29,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 8,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,91

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,94

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 13,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Марокко 4,34

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 38,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 6,36



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,55

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

6,97

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 13,52

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,84

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 16,32

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 7,81

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,54



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Малайзія 5,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Мексика 9,65

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 5,74

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,34

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

7,07

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словенія 55,20

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 44,47

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туніс 5,48

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 13,00



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 13,14

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,20

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,97

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,12

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 16,35

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

6,50

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 49,43

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Болгарія 14,54



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Болгарія 26,51

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Канада 56,85

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 2,75

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 12,26

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,13

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

48,13

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 30,71

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 17,25

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 26,21



842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 37,96

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індонезія 9,56

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Ізраїль 21,67

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 7,24

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Черкаська 

митниця ДФС

2,71

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Черкаська 

митниця ДФС

40,70

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 5,06

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Чернігівська 

митниця ДФС

33,16

842123 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення рідин: для 

фільтрування палива чи мастил у двигунах 

внутрішнього згоряння:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,88



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 47,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,27

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,15

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 152,94

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 19,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 80,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 71,49

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 92,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 17,59

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 96,57

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 70,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 21,04

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 89,55

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 50,55



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 66,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 16,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 4,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

30,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,84

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,94

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 80,99

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,76

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,89

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 32,87

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,23

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,16

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,00



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 14,35

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,96

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 36,20

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 14,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 29,21

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 25,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,01

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 26,44

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 41,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туніс 22,21

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 644,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,58

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

280,87

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 21,17



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 45,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 45,32

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

28,32

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 79,38

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 33,90

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

53,49

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 34,84

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 243,46

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 9,57

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Японія 1 245,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

310,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

23,35

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 20,54

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

308,61



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

843,27

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

39,39

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 281,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 24,82

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,93

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 303,56

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 78,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 45,79

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 47,90

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 9,43

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Індія 405,69

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,05

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,94



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,36

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 47,21

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 223,96

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 23,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 47,57

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Японія 196,79

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

219,27

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

198,78

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,64

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,78

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,41



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,83

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,43

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,01

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,22

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

59,05

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,04

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 700,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

40,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,13

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,98

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

61,52

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 65,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Франція 43,29



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,99

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 191,94

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,16

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

177,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

43,05

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

347,69

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

30,90

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

82,49

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

1 839,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

117,71

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 20,73

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 18,63

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

171,64

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

45,38



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,77

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 13,11

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Канада 32,40

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 85,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,67

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

68,11

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

60,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 35,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 24,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 748,16

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,94



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Північні 

Маріанські 

острови

51,16

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Польща 75,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,38

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 15,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 54,98

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,32

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 43,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 28,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 150,43

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 32,63

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 44,71

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,73

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 56,19

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 47,30



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 53,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 34,21

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,01

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

139,32

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

86,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

26,69

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

127,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

122,71

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

71,45

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

17,52

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

77,18



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

321,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

142,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 176,59

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 12,12

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 12,02

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 620,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 178,99

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 19,56

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

111,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,36

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,86

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

995,71

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,84



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,52

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,07

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

319,40

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 49,36

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 29,44

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 33,65

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 123,03

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 422,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 107,46

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,79

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,06

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,22

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,50



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 56,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,34

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

278,46

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,30

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 702,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 268,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

105,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

57,70

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,12



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

54,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

73,57

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

107,28

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

64,38

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

94,73

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,81

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 556,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 113,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7 053,80

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 129,20

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 54,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,37

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,48

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,53



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,13

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,36

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 94,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 69,77

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,35

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,46

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 80,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 216,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,57

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 26,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 32,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 53,37



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 10,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 4,87

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 27,30

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 65,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 60,02

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 454,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 120,58

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,90

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 59,59

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 231,83



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,29

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 128,04

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 107,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 118,35

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 53,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 6,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

51,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

52,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

407,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,12

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 59,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 15,61



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 39,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 55,06

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 39,81

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 104,67

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 16,68

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 156,30

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 74,18

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,79

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 546,55

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 40,23

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,33

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 29,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,51

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 28,00



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 26,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 836,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 37,08

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 119,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 42,11

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 135,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 129,73

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 54,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

63,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

29,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,27

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 18,58

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 54,52



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 14,71

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 10,71

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 17,03

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,64

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 16,68

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,32

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,14

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

129,35

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

305,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,45

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

189,90

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,28



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,39

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,80

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

33,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,63

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,98

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,84

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

382,99

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

107,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,60

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

117,13

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 126,49

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 63,97



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 159,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,65

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 25,38

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

79,64

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 6,20

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

19,21

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

42,83

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,39

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,44

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

56,39



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 8,20

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 8,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 15,94

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 28,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 26,61

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 19,27

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

44,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 45,80

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,67

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 31,73

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 27,06

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 425,16

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,49



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 33,11

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,62

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

46,34

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

90,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 182,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 24,41

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 30,74

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,83

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

23,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Румунія 34,73

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 25,46

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,83

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 112,12



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 18,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 20,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Данія 17,14

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,83

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 8,43

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 6,36

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словенія 35,86

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 10,04

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 160,21

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,78

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 16,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,25

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

6,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 61,76



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,57

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,13

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,30

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,96

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 42,29

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 166,65

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 50,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 31,33

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 149,24

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 90,91

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 8,42

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,36

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 13,98



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 83,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Швейцарія 59,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

255,68

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

23,31

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 50,81

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 44,70

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 20,92

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 37,44

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,43

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 24,44

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 38,81

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,33

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 50,26



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Сумська 

митниця ДФС

389,33

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 31,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Сумська 

митниця ДФС

Словенія 56,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 10,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 49,26

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Тернопільська 

митниця ДФС

14,33

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Тернопільська 

митниця ДФС

21,80

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

3,63

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,17

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,85

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 11,48

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 16,32

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 26,59



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

30,37

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 13,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 20,67

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 123,35

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,48

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 20,56

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,51

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,20

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 31,64

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,89

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,03

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,97

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 36,19

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 22,05



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,50

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

164,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 16,95

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 21,01

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 58,51

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,90

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 3,80

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 19,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,49

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,00

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 12,09

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Болгарія 18,64

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 34,94



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,51

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 6,07

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словенія 55,45

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 19,74

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 32,67

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 15,10

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Малайзія 21,31

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,34

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 10,07

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 25,51

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 4,74

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Ізраїль 9,72

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 22,53

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 24,03



842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 157,45

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Черкаська 

митниця ДФС

38,88

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 8,23

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 36,20

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

22,99

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

52,47

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

967,34

842139 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

обладнання та пристрої для фільтрування або 

очищення рідин чи газів: обладнання для 

фільтрування або очищення газів: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 517,94

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 92,80



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 19,37

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 51,21



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 25,80

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,15



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 20,71

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська 

митниця ДФС

34,68



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська 

митниця ДФС

22,61

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 405,17



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 205,16

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,43



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 59,17

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,15



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,54

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,25



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,84

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,15



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 23,82

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 64,25



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 77,10

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,09



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 16,20

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Полтавська 

митниця ДФС

51,87



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 12,55

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 28,11



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 26,96

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 47,65



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 37,30

842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 335,54



842230 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мішків або інших ємкостей, їх 

запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для 

герметизації пляшок, банок, тюбиків та 

аналогічних ємкостей; обладнання для 

газування напоїв:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

55,78

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 236,88

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 86,55



842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 30,00

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 206,29

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 76,03



842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,46

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,86

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

100,33



842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 41,05

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 414,85

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,41



842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 25,35

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Сумська 

митниця ДФС

Швейцарія 165,88

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

138,35



842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 5,80

842240 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: інше обладнання для 

пакування та загортання товарів (включаючи 

обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу):

Херсонська 

митниця ДФС

Швейцарія 49,91

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 115,63



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 132,43

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

168,07

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 208,84

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 103,14



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

967,88

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

75,12

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

3 166,87

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 35,41



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 154,77

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 483,54

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 14,35

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 14,85



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 15,22

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 21,33

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,84

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,39



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 965,94

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,68

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 257,47

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 431,61



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 84,13

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,78

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 157,28

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 193,45



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 98,42

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 100,64

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 285,50

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,65



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,69

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,00

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,58

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

121,39



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

4 217,75

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

766,10

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 25,05

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10 137,43



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3 122,25

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

147,49

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 35,32

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

134,01



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 268,43

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 772,97

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 33 927,80

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2 926,99



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

379,74

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 31,35

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 405,38

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,51



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 137,36

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

633,60

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5 001,05

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Румунія 7 696,58



842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2 964,47

842290 Машини посудомийні; обладнання для миття 

або сушіння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або 

інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них 

етикеток; обладнання для герметизації пляшок, 

банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання 

товарів (включаючи обладнання для 

загортання товару з термоусадкою 

пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв: частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 645,53

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,00

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,34

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,48

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 15,71



842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,00

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,28

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,22

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,18

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,51

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,37

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська 

митниця ДФС

70,28



842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 10,59

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,43

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,61

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,45

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,28

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,67

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,70

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,09



842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,72

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,30

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,53

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,27

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,36

842310 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: ваги для 

зважування людей, включаючи ваги для 

зважування немовлят; побутові ваги і терези:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,49

842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 94,86

842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

331,94



842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 40,84

842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 51,36

842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 89,06

842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

176,61

842381 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування не більш як 30 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,56

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

177,31

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 17,43



842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,82

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 1,81

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,80

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

205,95

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 96,56

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,81

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,99



842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 107,71

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,80

842382 Обладнання для зважування (крім терезів 

чутливістю 0,05 г або вище), включаючи 

лічильні або контролювальні машини, які 

приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі 

для будь-яких ваг або терезів: інше 

обладнання для зважування: з максимальною 

масою зважування понад 30 кг, але не більш як 

5 000 кг:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 11,43

842410 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: вогнегасники заряджені або 

незаряджені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 105,66

842410 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: вогнегасники заряджені або 

незаряджені:

Київська 

митниця ДФС

20,00

842410 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: вогнегасники заряджені або 

незаряджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,35

842410 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: вогнегасники заряджені або 

незаряджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,71



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 89,94

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 408,99

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 649,11

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,66

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Донецька 

митниця ДФС

Данія 73,13

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 313,17

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

761,86



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 121,35

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 193,62

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,20

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,06

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Данія 160,65

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 175,50



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 58,45

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 84,06

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,22

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 21,17

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

111,04

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

108,19

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,37



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 107,68

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,06

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,62

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,98

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

80,33

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,60

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,42



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,14

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,50

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,63

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,39

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,91

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,06

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,54



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

19,32

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 38,66

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 160,97

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,43

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

54,30

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,39

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

43,91



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

23,69

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,49

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,29

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

994,59

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 620,74

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,34

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

257,34



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

183,73

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 19,69

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,69

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

67,57

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,11

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,69

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,97



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,71

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 745,00

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,13

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 303,37

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,81

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 512,78

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 32,41



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,38

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,23

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 137,41

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,60

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,87

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

346,84

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 643,85



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 1 301,67

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 20,16

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,58

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 8,43

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,42

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

572,56

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,15



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 6 964,05

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,78

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 4 800,00

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

396,65

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 157,10

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,91

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 66,76



842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 9,46

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 13,48

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 379,04

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 9,25

842420 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: пульверизатори та 

аналогічні пристрої:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 113,55

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 14,65

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,10



842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,49

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Данія 47,65

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 19,53

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,91

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,55

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,21

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,89



842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,09

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 33,09

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,36

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,38

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,81

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,39

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

1 448,21



842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,10

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,73

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,53

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,60

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

41,54

842430 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: піскоструминні, 

пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 11,60

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Волинська 

митниця ДФС

2,30



842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 196,04

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 1,17

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,60

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська 

митниця ДФС

Франція 13,55

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,29

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

41,29

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,26



842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,66

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,40

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,82

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,13

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 33,50

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,56

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,74



842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,80

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Домініканськ

а Республіка

36,13

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,14

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Київська міська 

митниця ДФС

11,57

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Львівська 

митниця ДФС

2,00

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,23

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 43,69



842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,20

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Одеська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

3,91

842481 Механічні пристрої (з ручним керуванням або 

без нього) для розбризкування або розпилення 

рідких чи порошкоподібних речовин; 

вогнегасники, заряджені або незаряджені; 

пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні 

метальні пристрої: інші пристрої: для 

сільського господарства або садівництва:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,56

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Вінницька 

митниця ДФС

Данія 1,91

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,20

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 2,20

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Вінницька 

митниця ДФС

Швеція 2,20

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Волинська 

митниця ДФС

1,19



842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 1,32

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 1,27

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1,18

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,24

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1,24

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швеція 1,24

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Литва 1,29

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,89

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 6,85



842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,22

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,22

842691 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних 

типів, включаючи кабельні крани; ферми 

підіймальні пересувні, портальні навантажувачі 

та візки з підіймальним краном: інше механічне 

обладнання: призначене для монтажу на 

дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,19

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,07

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,50

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,95

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,71

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 0,52

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 1,51

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 0,82

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,22

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,48



842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 5,15

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,46

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,00

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,82

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,78

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 2,14

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 3,54

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 3,92

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,28

842710 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

навантажувачі самохідні з електродвигуном:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 3,96

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 2,85

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 5,89

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,38

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,35



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,97

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,88

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 2,86

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 1,70

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 0,50

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,88

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 6,14

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 3,20

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 3,27

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 1,67

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 2,67

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

3,30

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

1,38

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

2,25



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

1,51

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

1,06

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

2,66

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,24

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,78

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 1,45

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,95

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,50

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1,26

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,43

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Житомирська 

митниця ДФС

4,19

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 0,73

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 0,65

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,31



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Закарпатська 

митниця ДФС

0,65

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,47

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,98

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 8,63

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 8,03

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 8,53

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,43

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,81

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,89

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,27

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,63

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,39

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 4,17

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

1,40



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

1,10

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

1,11

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,62

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,32

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,45

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,62

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,75

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

2,64

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

1,74

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,00

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,20

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

2,29



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Львівська 

митниця ДФС

1,96

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Миколаївська 

митниця ДФС

3,37

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Австрія 4,99

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Одеська 

митниця ДФС

Швеція 1,73

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 1,98

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 1,13

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Одеська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,66

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 1,50

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 1,90

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 0,71

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 3,89

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 1,13

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,34

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 1,76



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 2,21

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,58

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,54

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 3,82

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Тернопільська 

митниця ДФС

2,99

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 1,26

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,09

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,42

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 3,40

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,70

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,82

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,26

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 3,97

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Черкаська 

митниця ДФС

1,68



842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Черкаська 

митниця ДФС

3,85

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Черкаська 

митниця ДФС

1,16

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,31

842720 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи 

вантажно-розвантажувальним обладнанням: 

інші навантажувачі самохідні:

Чернівецька 

митниця ДФС

1,81

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 3,51

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 1,72

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Болгарія 3,40

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,45

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,87

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 8,07

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,87

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,20



842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,69

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,19

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,84

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,13

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 5,91

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 6,89

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 2,15

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 1,60

842810 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): ліфти та 

скіпові підіймачі:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 3,98

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 57,40

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 2,75



842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 17,95

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,02

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 56,28

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 42,39

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,51

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 16,75

842820 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): 

підіймачі та конвеєри пневматичні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 146,25

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 6,81

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 5,88

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,71



842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 36,11

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,77

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,85

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,43

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,92

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 14,71

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 126,67

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 5,80

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 6,78



842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 58,27

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 7,38

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,15

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,20

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,70

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 9,34

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,32

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,42

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 7,60



842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 295,08

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 33,28

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,37

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,34

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,04

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,56

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,74

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,03

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 6,17



842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 6,31

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 6,39

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 5,82

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,84

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

2,52

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 2,65

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 7,74

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

28,34

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,09



842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,07

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 5,65

842839 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші 

елеватори та конвеєри безперерв-ної дії для 

товарів або матеріалів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

9,84

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Вінницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,02

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,75

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 8,55

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Волинська 

митниця ДФС

3,40

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 8,61

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,62

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,24



842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,98

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 2,90

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10,15

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,98

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,24

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,42

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 13,74

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,27

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,73

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 34,75

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 3,15



842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,45

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,18

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,33

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,96

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 2,90

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,06

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 33,19

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,00

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,00

842890 Інші машини та пристрої для підіймання, 

переміщення, навантажування або 

розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше 

обладнання:

Чернігівська 

митниця ДФС

11,95

842940 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: 

машини трамбувальні та котки дорожні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,07



842940 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: 

машини трамбувальні та котки дорожні:

Львівська 

митниця ДФС

2,26

842940 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: 

машини трамбувальні та котки дорожні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

842940 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: 

машини трамбувальні та котки дорожні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,18

842940 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: 

машини трамбувальні та котки дорожні:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,37

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,96

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 1,56

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,62

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,60



842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,24

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,86

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,30

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,21

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,40

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,96

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,14



842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 15,51

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Львівська 

митниця ДФС

1,25

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Львівська 

митниця ДФС

2,48

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,62

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,39

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 0,87

842951 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: одноківшові фронтальні 

навантажувачі:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,56



842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,48

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 1,33

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,93

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,88

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

3,63

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

1,32

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Волинська 

митниця ДФС

3,24



842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Закарпатська 

митниця ДФС

0,78

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,11

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,73

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,22

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,69

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Львівська 

митниця ДФС

0,93

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Львівська 

митниця ДФС

0,61



842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 1,08

842952 Самохідні бульдозери з неповоротним та 

поворотним відвалом, грейдери, 

планувальники, скрепери, механічні лопати, 

екскаватори, одноківшові навантажувачі, 

машини трамбувальні та дорожні котки: лопати 

механічні, екскаватори та одноківшові 

навантажувачі: машини з обертанням верхньої 

частини на 360о:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,23

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 13,15

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Естонія 9,95

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Волинська 

митниця ДФС

2,00

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

44,09

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 10,21

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,22

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

44,82

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 12,26

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 26,34

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

6,72



843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,69

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

86,21

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 11,46

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,70

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 3,06

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,14

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

12,98

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 145,20

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 15,82

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,71

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,09

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,91

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,67

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,69



843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,23

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

23,11

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,89

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,33

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,70

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,16

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1,64

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,70

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,26

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,25

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 9,02

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,08

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,99

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 221,32



843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 96,65

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,18

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,06

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,77

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 7,90

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,79

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,88

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,80

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,57

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,49

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,61

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 8,02

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,06

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 5,91



843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 7,23

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,44

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,18

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,20

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 91,32

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,13

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 3,11

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 12,11

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,70

843149 Частини, призначені виключно або переважно 

для обладнання товарних позицій 8425-8430: 

машин або механізмів товарних позицій 8426, 

8429 або 8430: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,63

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 6,34

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Японія 2,93

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

2,61



843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,10

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 7,68

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 5,14

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,50

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 2,87

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,16

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,33

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,56

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,71

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,31

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська 

митниця ДФС

2,51



843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 10,32

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,27

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,15

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,26

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,98

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 3,23

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,12

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,68

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 4,45

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 5,65

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 7,39



843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,40

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,56

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,00

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Львівська 

митниця ДФС

1,70

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,88

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,21

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Львівська 

митниця ДФС

5,62

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Львівська 

митниця ДФС

1,72

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,49

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Одеська 

митниця ДФС

2,75

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 2,69



843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 4,09

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 7,19

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,17

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,41

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,58

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 2,38

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,36

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,34

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 2,50

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 3,64

843229 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, 

культиватори, мотики та полільники: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 6,49



843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,85

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,61

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,51

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 9,29

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 2,50

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,92

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,37

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 10,21

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,97

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,84

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська 

митниця ДФС

8,35



843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,25

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська міська 

митниця ДФС

3,62

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 42,46

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,24

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,54

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,80

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,90

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,50

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Львівська 

митниця ДФС

5,63

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,58

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Львівська 

митниця ДФС

1,94



843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Львівська 

митниця ДФС

3,13

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,85

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,24

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 11,45

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 1,43

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 2,36

843230 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: сівалки, садильники 

та машини розсадосадильні:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 10,43

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,97

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,97

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська 

митниця ДФС

Данія 10,73



843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,97

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,72

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,92

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,50

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,52

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,29

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 42,75

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 11,81

843240 Машини сільськогосподар-ські, садові або 

лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або 

спортивних майданчиків: розкидачі та 

розподільники органічних та мінеральних 

добрив:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,10



843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,83

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 1,84

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська 

митниця ДФС

5,35

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,68

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,78



843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,57

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,49

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 34,82

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,65

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,27



843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 7,35

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,34

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

843311 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: моторні з різальним 

пристроєм, що обертається у горизонтальній 

площині:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,29

843319 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

3,48



843319 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: косарки для газонів, парків, 

спортивних майданчиків: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,72

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 10,67

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 4,59

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 10,81

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,55

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,39



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 8,47

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 6,71

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,55

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Волинська 

митниця ДФС

1,98

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 9,64

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Австрія 5,74



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 7,02

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 7,24

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 14,32

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,48

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,08

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська міська 

митниця ДФС

4,89



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,71

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,57

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,29

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,25

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,04

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 8,22



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 4,28

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 9,93

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 9,43

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,82

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,50

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 7,83



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 10,21

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 6,29

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 2,59

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,60

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,81

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,36



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 2,05

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 4,08

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 11,49

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 11,78

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 6,54

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,06



843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Херсонська 

митниця ДФС

Іспанія 15,29

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Черкаська 

митниця ДФС

6,28

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Черкаська 

митниця ДФС

11,43

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 4,00

843320 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші косарки, включаючи 

тракторні навісні різальні механізми:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,97

843353 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

машини для збирання коренеплодів або бульб:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,34



843353 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

машини для збирання коренеплодів або бульб:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,73

843353 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

машини для збирання коренеплодів або бульб:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,23

843353 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

машини для збирання коренеплодів або бульб:

Волинська 

митниця ДФС

1,72

843353 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

машини для збирання коренеплодів або бульб:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 15,45

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 5,24



843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

2,92

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,88

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 6,44

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,96

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,64



843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 24,12

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 7,65

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,09

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 12,21

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,70



843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 27,69

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 11,80

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 9,46

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,28

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 7,77



843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,26

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 5,86

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,88

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 5,30

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 5,87



843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 9,32

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,22

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 4,67

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 12,05

843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 11,59



843359 Машини або механізми для збирання або 

обмолоту сільськогоспо-дарських культур, 

включаючи преси для соломи або сіна; 

газонокосарки та сінокосарки; машини для 

очищення, сортування або вибраковування 

яєць, плодів або інших сільськогоспо-дарських 

продуктів, крім машин, зазначених у товарній 

позиції 8437: інші машини для збирання 

врожаю; машини і механізми для обмолоту: 

інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,57

843629 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: 

обладнання для птахівництва, вклю-чаючи 

інкубатори та брудери: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 4,20

843629 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: 

обладнання для птахівництва, вклю-чаючи 

інкубатори та брудери: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 6,09

843629 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: 

обладнання для птахівництва, вклю-чаючи 

інкубатори та брудери: інше:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,00

843629 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: 

обладнання для птахівництва, вклю-чаючи 

інкубатори та брудери: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 79,22

843629 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: 

обладнання для птахівництва, вклю-чаючи 

інкубатори та брудери: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,95



843629 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: 

обладнання для птахівництва, вклю-чаючи 

інкубатори та брудери: інше:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,79

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 4,08

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 11,30

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,67

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,83

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,50



843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 2,72

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

26,53

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,42

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,24

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 8,48

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 6,50

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,32

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 22,87



843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,15

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,74

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,64

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,36

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,64

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,08

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,18

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 10,18



843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,74

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,59

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,83

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 6,07

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 8,19

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,09

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,11

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,41



843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,33

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 7,69

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,51

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 7,62

843680 Інше обладнання для сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства, 

птахівництва або бджільництва, включаючи 

обладнання для пророщування насіння з 

механічним або нагрівальним обладнанням; 

інкубатори та брудери для птахівництва: інше 

обладнання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,56

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 26,87

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 18,99



843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

38,01

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 17,53

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 79,18

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 10,72

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,40

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Київська 

митниця ДФС

8,01

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,13



843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 66,45

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,84

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,15

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 25,04

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 22,62

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,21

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 40,88



843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,62

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Миколаївська 

митниця ДФС

4,62

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 12,03

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 2,69

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 6,06

843810 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або 

подібних виробів:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,25

843880 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: інше обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 43,40



843880 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,56

843880 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,05

843880 Обладнання для промислового приготування 

або виробництва харчових продуктів чи напоїв, 

не включене до інших угруповань, крім 

обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних 

жирів або олій: інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 130,31

844010 Обладнання для оправлення, включаючи 

брошурувальні машини: обладнання:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 33,30

844010 Обладнання для оправлення, включаючи 

брошурувальні машини: обладнання:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 4,73

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,60

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,00

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,50

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,60

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,02

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 15,48

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,03

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,81



844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Херсонська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,07

844110 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

машини різальні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 34,19

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 531,54

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

4 949,81

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,39

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

61,88

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 20,87

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Данія 101,02

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 368,73

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Швейцарія 810,84

844190 Інше обладнання для виробництва товарів з 

паперової маси, паперу або картону, 

включаючи різальні машини будь-якого типу: 

частини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,95

844230 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): машини, 

апаратура та обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,00



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,70

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 25,23

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 215,33

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 13,87



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 232,58

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,82

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 96,15

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 44,54



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,91

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 278,02

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,31

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 66,14



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19 165,00

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,45

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська 

митниця ДФС

65,47

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1 160,01



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

737,90

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 279,92

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,64

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,73



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Львівська 

митниця ДФС

69,27

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 49,59

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Полтавська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 850,64

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 54,67



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 13,94

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 10,47

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Черкаська 

митниця ДФС

29,40

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Черкаська 

митниця ДФС

77,57



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Черкаська 

митниця ДФС

31,00

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 170,15

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Чернігівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 252,32

844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 95,89



844250 Машини, апаратура та оснащення (крім 

верстатів товарних позицій 8456-8465) для 

підготовки або виготовлення пластин, 

циліндрів та інших друкарських елементів; 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи; пластини, циліндри та літографські 

камені, підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані): пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, 

підготовлені до друкування (наприклад, 

обточені, шліфовані або поліровані):

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 32,61

844319 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: обладнання 

друкарське, в якому використовуються 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи товарної позиції 8442: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

120,89

844319 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: обладнання 

друкарське, в якому використовуються 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи товарної позиції 8442: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,52

844319 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: обладнання 

друкарське, в якому використовуються 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи товарної позиції 8442: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

252,64

844319 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: обладнання 

друкарське, в якому використовуються 

пластини, циліндри та інші друкарські 

елементи товарної позиції 8442: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 153,72



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 17,96

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 67,55

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Таїланд 15,05

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,09



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,04

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,71

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,26

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,93



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,12

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 25,21

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 22,68

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 33,50



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,52

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,76

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 10,80

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 22,86



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 21,33

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 14,27

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 11,04

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,83



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 13,52

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 27,06

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 17,55

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 9,67



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 12,63

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,82

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,62

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,84



844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 65,81

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,64

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 4,84

844331 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: машини, які виконують дві чи 

більше функцій, такі, як друк, копіювання чи 

факсимільний зв’язок, які можуть бути 

приєднані до машин з автоматичного 

оброблення інформації або до мережі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 12,06



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 36,07

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 61,76

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 50,16

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 85,00

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 69,05



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,36

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 34,38

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Філіппіни 17,80

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 21,89

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

87,88



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 198,48

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 266,61

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,39

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 76,96

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 102,36



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 124,46

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 199,87

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 145,84

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська 

митниця ДФС

57,69

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 149,59



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 32,92

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 28,85

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 194,31

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 270,80

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 77,37



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 18,58

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 15,76

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 317,77

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 467,50

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 224,83



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 21,63

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 22,84

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 14,73

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 9,83

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,13



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,70

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,54

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,65

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,71

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

40,66



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,53

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,00

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,82

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,48

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,19



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,41

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,36

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,86

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,83

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 457,00



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,98

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

116,46

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

3,80

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,08

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 117,31



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 9,44

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 21,99

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,43

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 21,72

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 98,73



844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,50

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 14,07

844332 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші, здатні приєднуватися до 

машин автоматичного оброблення інформації 

чи до мережі:

Тернопільська 

митниця ДФС

24,80

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська 

митниця ДФС

512,06

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

180,98

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 100,30



844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 204,36

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 14,94

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,10

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

67,06

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,15

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

439,27

844339 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: інші принтери, 

копіювальні апарати і факсимільні апарати, 

об’єднані або ні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

388,11



844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,37

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 45,81

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,68

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 31,18

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 866,90



844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,60

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 269,99

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Рівненська 

митниця ДФС

Малайзія 693,35

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Тернопільська 

митниця ДФС

Австрія 132,17

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 2 817,80



844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 124,42

844391 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: частини і приладдя для 

друкарського обладнання, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 233,90

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 68,12

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

197,04

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 78,53

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,82



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 80,14

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 129,75

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сінгапур 189,53

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 286,34

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

34,77

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,98

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 22,38



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 405,14

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,80

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

3 607,08

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,46

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,17

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,89



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,85

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 273,33

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,93

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 490,90

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

88,48

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,90

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

62,75

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 315,17



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 230,40

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 73,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 210,32

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 338,90

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 15,49

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 44,67

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 127,82

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 74,35



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 179,12

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 159,44

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 102,82

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 24,20

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 541,42

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 48,50

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 188,60

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 82,37



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 106,08

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 119,06

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 114,82

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 85,81

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 60,77

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3,68

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 113,30



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,63

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

137,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

47,53

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

56,74

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,18

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 75,94

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 46,78



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 200,36

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 80,94

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 31,39

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 213,53

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 142,64

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 15,68

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 53,01

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 82,46



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 21,95

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,23

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2 513,38

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 97,87

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 9 116,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 30,15

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 20,80

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 15,00



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,03

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,11

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Україна 43,62

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3 598,93

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

146,96

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

207,60

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

184,11

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

59,37



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 864,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,71

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

393,50

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

270,19

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

222,75

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,87

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7 916,55

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,02



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 54,42

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,42

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,65

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 778,87

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 63,51

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 137,81

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 54,90

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 120,01



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13 672,57

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,53

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 82,18

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,07

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 63,89

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,26

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 117,31

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,04



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 225,80

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 63,84

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 218,91

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 53,08

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 508,16

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 74,92

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 32,49

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,78



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 39,44

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 191,76

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 307,05

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 498,63

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 291,45

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 15,68

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 455,88



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

338,33

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

44,07

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

601,16

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 424,01

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

72,95

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

59,67

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

106,32

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 299,00



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 74,36

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Британська 

територія в 

Індійському 

океані

33,44

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 603,22

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

74,04

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

420,79



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

214,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

36,57

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,30

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

65,92

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

269,17

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

51,75

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

58,70

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 31 811,00



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 203,41

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 946,34

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,17

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,10

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 116,26

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 32,23



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

827,55

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 176,14

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3 898,06

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 573,11

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

557,83

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 10 494,11

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 029,94

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 205,00



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12 163,00

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 207,25

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 34,08

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Індія 679,70

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2 975,31

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 10,05

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 56,15

844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 10 250,46



844399 Обладнання друкарське, в якому 

використовуються для друку пластини, 

циліндри та інші друкарські елементи товарної 

позиції 8442; інші принтери, копіювальні 

апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; 

частини та аксесуари до них: частини і 

приладдя: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 669,16

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,97

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 3,14

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,85

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,56

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 29,22

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,50

844720 Машини трикотажні, в’язально-прошивні для 

виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми або сіток і тафтингові машини: машини 

плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

Херсонська 

митниця ДФС

Японія 4,40



844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 903,13

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 5 281,56

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 086,12



844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 343,44

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 89,08

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 337,88



844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Київська міська 

митниця ДФС

187,17

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 799,10

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 647,54



844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 561,76

844851 Обладнання допоміжне для використання з 

машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 

або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні 

каретки, жакардові машини, механізми 

зупинення утокової та основної ниток, 

механізми заміни човників); частини та 

обладнання, які застосовуються лише та 

переважно для машин цієї товарної позиції або 

товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 

(наприклад, веретена, рогульки, голкова 

гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та 

ремізні рамки, трикотажні голки): частини та 

приладдя до машин товарної позиції 8447 або 

до їх допоміжних пристроїв: платини, голки та 

інші елементи, що використовуються для 

утворення петель, швів, стібків, переплетень:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 522,50

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,13

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 3,17

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,76

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 4,20

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,09

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,30



845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,28

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,46

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,02

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,41

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,85

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,12

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 20,13

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 5,01

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 3,65

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 2,51

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,41

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,92

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,05



845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,76

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,49

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,92

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,54

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,65

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,39

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 2,88

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Львівська 

митниця ДФС

2,45

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,27

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,71

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,73

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,16

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,14



845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словенія 2,73

845011 Машини пральні, побутові або для пралень, 

включаючи машини з віджимним пристроєм: 

місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: 

машини повністю автоматичні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,43

845180 Обладнання (крім машин товарної позиції 

8450) для промивання, чищення, віджимання, 

сушіння, прасування, пресування (включаючи 

преси для термофіксації матеріалів), 

вибілювання, фарбування, апретування, 

оздоблення, нанесення покриття або 

просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів та машини 

для нанесення пасти на текстильну або іншу 

основу, призначені для виробництва покриття 

підлог типу лінолеуму; машини для 

намотування, розмотування, складання, 

розрізання або проколювання тканин: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,50

845180 Обладнання (крім машин товарної позиції 

8450) для промивання, чищення, віджимання, 

сушіння, прасування, пресування (включаючи 

преси для термофіксації матеріалів), 

вибілювання, фарбування, апретування, 

оздоблення, нанесення покриття або 

просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів та машини 

для нанесення пасти на текстильну або іншу 

основу, призначені для виробництва покриття 

підлог типу лінолеуму; машини для 

намотування, розмотування, складання, 

розрізання або проколювання тканин: інше 

обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,87

845180 Обладнання (крім машин товарної позиції 

8450) для промивання, чищення, віджимання, 

сушіння, прасування, пресування (включаючи 

преси для термофіксації матеріалів), 

вибілювання, фарбування, апретування, 

оздоблення, нанесення покриття або 

просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів та машини 

для нанесення пасти на текстильну або іншу 

основу, призначені для виробництва покриття 

підлог типу лінолеуму; машини для 

намотування, розмотування, складання, 

розрізання або проколювання тканин: інше 

обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 30,46

845210 Машини швейні, крім машин для оправлення, 

брошурування товарної позиції 8440; меблі, 

основи та кришки, спеціально призначені для 

швейних машин; голки для швейних машин: 

побутові швейні машини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,80



845210 Машини швейні, крім машин для оправлення, 

брошурування товарної позиції 8440; меблі, 

основи та кришки, спеціально призначені для 

швейних машин; голки для швейних машин: 

побутові швейні машини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,86

845490 Конвертери, ливарні ковші і виливниці та 

ливарні машини, призначені для використання 

в металургії або ливарному виробництві: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

68,48

845490 Конвертери, ливарні ковші і виливниці та 

ливарні машини, призначені для використання 

в металургії або ливарному виробництві: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 154,46

845490 Конвертери, ливарні ковші і виливниці та 

ливарні машини, призначені для використання 

в металургії або ливарному виробництві: 

частини:

Донецька 

митниця ДФС

Японія 69,75

845530 Стани прокатні та валки до них: валки для 

станів прокатних:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,78

845530 Стани прокатні та валки до них: валки для 

станів прокатних:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,74

845530 Стани прокатні та валки до них: валки для 

станів прокатних:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,90

845530 Стани прокатні та валки до них: валки для 

станів прокатних:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 2,42

845630 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: що 

працюють з використанням електророзрядних 

процесів:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 3,59

845630 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: що 

працюють з використанням електророзрядних 

процесів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,36

845630 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: що 

працюють з використанням електророзрядних 

процесів:

Харківська 

митниця ДФС

1,91



845630 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: що 

працюють з використанням електророзрядних 

процесів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,59

845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,00

845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,13

845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Київська 

митниця ДФС

99,30

845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,23

845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 564,95

845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,28



845690 Верстати для обробки різних матеріалів 

шляхом видалення матеріалу за допомогою 

лазерного або іншого світлового чи фотонного 

променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, 

іонно-променевих або плазменно-дугових 

процесів; водоструминні різальні машини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Словенія 45,84

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

0,69

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 6,11

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,00

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,06

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Сумська 

митниця ДФС

Швеція 8,76

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 15,80

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 81,32

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,41

845710 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: центри оброблювальні:

Черкаська 

митниця ДФС

1,80

845730 Центри оброблювальні, верстати агрегатні 

однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 

металу: верстати агрегатні багатопозиційні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,45

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

14,90

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Запорізька 

митниця ДФС

Болгарія 20,42

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,03

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,33

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,06

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,33



845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,28

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 113,43

845811 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з 

числовим програмним керуванням:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,79

845819 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,04

845819 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,78

845891 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: інші верстати 

токарні: з числовим програмним керуванням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 22,72

845891 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: інші верстати 

токарні: з числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,60

845891 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: інші верстати 

токарні: з числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,50

845891 Верстати токарні (включаючи верстати токарні 

багатоцільові) металорізальні: інші верстати 

токарні: з числовим програмним керуванням:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,43

845940 Верстати металорізальні (включаючи агрегатні 

верстати лінійної побудови) для свердління, 

розточування, фрезерування, нарізування 

зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом 

видалення металу, крім токарних верстатів 

(включаючи верстати токарні багатоцільові) 

товарної позиції 8458: інші верстати 

розточувальні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,55

845961 Верстати металорізальні (включаючи агрегатні 

верстати лінійної побудови) для свердління, 

розточування, фрезерування, нарізування 

зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом 

видалення металу, крім токарних верстатів 

(включаючи верстати токарні багатоцільові) 

товарної позиції 8458: інші верстати фрезерні: 

з числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,00

845961 Верстати металорізальні (включаючи агрегатні 

верстати лінійної побудови) для свердління, 

розточування, фрезерування, нарізування 

зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом 

видалення металу, крім токарних верстатів 

(включаючи верстати токарні багатоцільові) 

товарної позиції 8458: інші верстати фрезерні: 

з числовим програмним керуванням:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 4,00



845969 Верстати металорізальні (включаючи агрегатні 

верстати лінійної побудови) для свердління, 

розточування, фрезерування, нарізування 

зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом 

видалення металу, крім токарних верстатів 

(включаючи верстати токарні багатоцільові) 

товарної позиції 8458: інші верстати фрезерні: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Іспанія 1,30

846029 Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, 

шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, 

полірувальні або для виконання інших операцій 

з остаточної обробки металів або 

металокераміки з використанням точильних 

каменів, абразивів або полірувальних засобів, 

крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних 

або зубообробних товарної позиції 8461: інші 

верстати шліфувальні з точністю 

позиціонування за будь-якою віссю не менш як 

0,01 мм: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 8,51

846090 Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, 

шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, 

полірувальні або для виконання інших операцій 

з остаточної обробки металів або 

металокераміки з використанням точильних 

каменів, абразивів або полірувальних засобів, 

крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних 

або зубообробних товарної позиції 8461: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,69

846090 Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, 

шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, 

полірувальні або для виконання інших операцій 

з остаточної обробки металів або 

металокераміки з використанням точильних 

каменів, абразивів або полірувальних засобів, 

крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних 

або зубообробних товарної позиції 8461: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10,34

846150 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-

стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, 

зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, 

відрізні та інші верстати для обробки металів 

або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому 

місці не зазначені: верстати пиляльні або 

відрізні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 9,41

846150 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-

стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, 

зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, 

відрізні та інші верстати для обробки металів 

або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому 

місці не зазначені: верстати пиляльні або 

відрізні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 3,39



846150 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-

стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, 

зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, 

відрізні та інші верстати для обробки металів 

або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому 

місці не зазначені: верстати пиляльні або 

відрізні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,79

846150 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-

стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, 

зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, 

відрізні та інші верстати для обробки металів 

або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому 

місці не зазначені: верстати пиляльні або 

відрізні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,12

846150 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-

стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, 

зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, 

відрізні та інші верстати для обробки металів 

або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому 

місці не зазначені: верстати пиляльні або 

відрізні:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 4,30

846150 Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-

стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, 

зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, 

відрізні та інші верстати для обробки металів 

або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому 

місці не зазначені: верстати пиляльні або 

відрізні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,27

846210 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини кувальні або 

штампувальні (включаючи преси) та молоти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 6,77

846221 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): з числовим програмним керуванням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 6,39



846221 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): з числовим програмним керуванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,62

846221 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): з числовим програмним керуванням:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 3,20

846221 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): з числовим програмним керуванням:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 8,23

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 13,38

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 4,37



846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,33

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Київська 

митниця ДФС

4,29

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,08

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,78

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 1,12



846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 30,85

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 392,38

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 11,56

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

249,36

846229 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини вигинальні, 

відбортувальні, вирівнювальні (включаючи 

преси): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 10,05



846239 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: механічні ножиці (включаючи 

преси), крім комбінованих пробивальних та 

висікальних: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,36

846239 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: механічні ножиці (включаючи 

преси), крім комбінованих пробивальних та 

висікальних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 23,77

846239 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: механічні ножиці (включаючи 

преси), крім комбінованих пробивальних та 

висікальних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 52,89

846239 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: механічні ножиці (включаючи 

преси), крім комбінованих пробивальних та 

висікальних: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,96

846239 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: механічні ножиці (включаючи 

преси), крім комбінованих пробивальних та 

висікальних: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 4,24



846241 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини пробивні або вирубні 

(включаючи преси), в тому числі комбіновані 

пробивальні та висікальні: з числовим 

програмним керуванням:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,26

846249 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини пробивні або вирубні 

(включаючи преси), в тому числі комбіновані 

пробивальні та висікальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

1,82

846249 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини пробивні або вирубні 

(включаючи преси), в тому числі комбіновані 

пробивальні та висікальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 197,95

846249 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини пробивні або вирубні 

(включаючи преси), в тому числі комбіновані 

пробивальні та висікальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,16

846249 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: машини пробивні або вирубні 

(включаючи преси), в тому числі комбіновані 

пробивальні та висікальні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 8,65



846291 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: інші: преси гідравлічні:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 36,30

846291 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: інші: преси гідравлічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,96

846291 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: інші: преси гідравлічні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,45

846299 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,95

846299 Машини (включаючи преси) для обробки 

металів шляхом об’ємного штампування, 

кування або штампування; машини для 

обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, 

розрізання, висікання або відрубання; преси 

для обробки металів або карбідів металів, не 

зазначені вище: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

1,90

846420 Верстати для обробки каменю, кераміки, 

бетону, азбестоцементу або аналогічних 

мінеральних матеріалів чи для холодної 

обробки скла: верстати шліфувальні або 

полірувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 36,06

846420 Верстати для обробки каменю, кераміки, 

бетону, азбестоцементу або аналогічних 

мінеральних матеріалів чи для холодної 

обробки скла: верстати шліфувальні або 

полірувальні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 2,40



846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,30

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4,29

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 211,81

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 34,27

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 2,88

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 1,49

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,62



846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,36

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,81

846510 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: верстати, які можуть 

виконувати різні операції з механічної обробки 

без зміни інструменту між цими операціями:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 49,75

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

8,28

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 19,88

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,23

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 2,26

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Закарпатська 

митниця ДФС

0,54



846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,33

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,54

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 15,57

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 14,35

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

7,79

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,45

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,77

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,59

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50



846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,63

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,41

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,73

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,29

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,71

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,15

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,58

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,02

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 13,42



846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 28,94

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,29

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,22

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,40

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,40

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,38

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,88

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Львівська 

митниця ДФС

1,86



846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Львівська 

митниця ДФС

0,81

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,91

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,62

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,29

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 1,99

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 6,50

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Черкаська 

митниця ДФС

Данія 32,02

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Чернівецька 

митниця ДФС

1,76

846591 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,54



846595 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати свердлильні 

та довбальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,01

846595 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати свердлильні 

та довбальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,85

846595 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати свердлильні 

та довбальні:

Львівська 

митниця ДФС

4,33

846595 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати свердлильні 

та довбальні:

Львівська 

митниця ДФС

1,79

846595 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати свердлильні 

та довбальні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 22,98

846595 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: верстати свердлильні 

та довбальні:

Чернівецька 

митниця ДФС

2,89

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,29

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,92

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,44

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,86



846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,26

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,93

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,33

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 26,35

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

2,36

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 3,52

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 29,72

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 34,02

846599 Верстати (включаючи верстати для забивання 

цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 

складання) для обробки дерева, пробки, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 

твердих матеріалів: інші: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

1,94

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Вінницька 

митниця ДФС

Румунія 220,17



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

216,49

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

638,80

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 17,20

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 16,97

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 28,55



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,39

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,21

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,36

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 47,42

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 46,48



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

91,34

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 16,85

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 65,43

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 232,57

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 131,24



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 74,65

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 180,05

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 108,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 48,89

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 338,67



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

26,77

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

99,31

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

983,10

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 30,30

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 59,66



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 119,23

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 285,05

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 379,18

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 18,32

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 14,63



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 792,58

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 401,33

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 530,56

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Запорізька 

митниця ДФС

17,95

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 30,10



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,97

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

338,50

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 101,28

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,11

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 50,35



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

96,61

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

99,70

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,37

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 62,73



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 54,68

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 88,17

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 41,79

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,47

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Індія 235,84



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 148,19

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,27

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 308,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 36,76

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 179,29



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 106,53

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Японія 151,29

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 487,33

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 392,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 275,03



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 100,35

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

62,47

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

166,50

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,06

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

34,05



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 123,76

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 36,95

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

456,25

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,12

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 19,26



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 70,28

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 39,95

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 29,03

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,17

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,56



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,90

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 84,46

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 61,93

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,64

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

74,04



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

46,83

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

52,42

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 644,65

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 180,85

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 201,58



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,32

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 119,32

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 59,42

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,60

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 29,67



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 100,39

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 68,46

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 102,11

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,44

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 40,54



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 154,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,91

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Свазіленд 61,43

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 186,34

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 527,01



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 228,71

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6 356,85

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 46,32

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 35,55

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

227,60



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

55,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

324,80

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,89

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

140,43

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,50



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

476,32

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 1 087,59

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 581,76

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 14,29

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

48,47



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Львівська 

митниця ДФС

31,05

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 18,64

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 15,62

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 93,53

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 80,02



846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Харківська 

митниця ДФС

143,00

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Харківська 

митниця ДФС

74,31

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Харківська 

митниця ДФС

38,21

846610 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

інструментів і різенарізні саморозкривні 

головки:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,31

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 12,21



846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

411,04

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 69,28

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 19,35

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,34

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 21,31

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 177,13



846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,62

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 10,02

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 26,16

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 25,09

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

767,00

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 12,89



846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 746,87

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,19

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 245,53

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 75,06

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,35

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,10



846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

573,51

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,03

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 8,74

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 126,73

846620 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: пристрої для кріплення 

оброблюваних деталей:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 7,92

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 8,62



846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 169,79

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 3,23

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Запорізька 

митниця ДФС

15,20

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 194,13

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 27,26

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 22,74



846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 722,94

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 70,47

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 430,00

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 101,28

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 229,67

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,46



846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 162,34

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 108,38

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 126,80

846691 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8464:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 9,00

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 9,77

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 24,75



846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 104,10

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,46

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 49,56

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,17

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 51,47

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 122,00



846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,00

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,64

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська 

митниця ДФС

8,94

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,22

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 174,81

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,56



846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

516,53

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,20

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 157,84

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,44

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 4,34

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,13



846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,82

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 12,72

846692 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарної 

позиції 8465:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 8,48

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Волинська 

митниця ДФС

53,43

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3 696,80

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1 470,55



846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 212,16

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 90,80

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 511,70

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

1 326,74

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 995,35

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 354,68



846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

303,25

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 291,26

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська 

митниця ДФС

188,73

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 500,50

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

872,39

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 161,49



846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 9,38

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 5 650,54

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 22,14

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 247,33

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,50

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 98,71



846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 705,40

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

56,39

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

33 552,80

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

2 326,56

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 165,89

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,27



846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

342,86

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

80,48

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Одеська 

митниця ДФС

222,45

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 30,38

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,31

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 17,01



846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Хмельницька 

митниця ДФС

541,48

846693 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для обладнання товарних 

позицій 8456-8465, включаючи пристрої для 

кріплення інструментів або деталей, різенарізні 

саморозкривні головки, ділильні головки та інші 

спеціальні пристрої для верстатів; кріплення 

для інструментів будь-якого типу, призначених 

для ручних робіт: інші: до верстатів товарних 

позицій 8456-8461:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2,25

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,68

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 927,48

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,76

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 9,22

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 186,02

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

399,84

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 741,06



846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 90,85

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,11

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

65,49

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,86

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

77,99

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 111,32

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,37

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,70

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська 

митниця ДФС

18,33

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 96,99

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 319,47



846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 57,64

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 110,63

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,68

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 335,85

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,00

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 34,20

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,61

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

50,44

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

113,03

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

57,39

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,15



846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,47

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

58,08

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

66,80

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,79

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 395,98

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 43,82

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 54,64

846711 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: пневматичні: 

ротаційні (включаючи комбіновані обертові і 

ударної дії):

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,80

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,07

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 40,12

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,20

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 26,68



846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 19,98

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

53,54

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 17,40

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,82

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,06

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,18

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,73

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,53

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 16,69

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 32,93

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

51,49

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 29,52

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 11,43



846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 12,62

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,68

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,44

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,63

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,97

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,88

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,60

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,83

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,51

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 16,34

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 12,51

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,33

846721 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: дрилі всіх типів:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 7,27



846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 10,14

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 16,22

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,91

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,20

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,99

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,44

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,29

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,21

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 28,14

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,18

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 45,40

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 22,07

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 8,30



846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,88

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 35,43

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,37

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 14,05

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 7,65

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 13,23

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,42

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,23

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,82

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,82

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,48

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,02

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,47

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,14



846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,39

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

29,69

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,67

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,53

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,39

846722 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: пилки:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 5,46

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,15

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 22,30

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,11

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 357,72

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,20

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

18,44

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 23,53

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 47,20



846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,44

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,47

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,21

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,15

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,82

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,95

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 47,04

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 13,85

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 15,15

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 32,72

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,96

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 15,13

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,82

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,52



846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,36

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,26

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,86

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,14

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 9,85

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,75

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,31

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,40

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 37,03

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 19,78

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

27,48

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

104,42

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,76

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,41



846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 117,83

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,83

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,38

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,19

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,05

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,72

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,95

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,54

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 100,99

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 31,30

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 9,46

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 22,09

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 10,35

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,73



846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 119,13

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,14

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Швейцарія 394,94

846729 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: з вмонтованим 

електричним двигуном: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 6,96

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,12

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 93,00

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Канада 19,28

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Канада 15,86

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,10

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Китай 254,25

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Китай 63,30

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Франція 42,68

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 168,00

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 177,78



846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 168,00

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 279,00

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Японія 350,43

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Литва 303,75

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 16,35

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 12,42

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 67,81

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 158,82

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,21

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,63

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 65,94

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 13,95

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,98

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,31



846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,74

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,14

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,22

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 31,44

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 021,33

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,70

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,06

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 69,90

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 29,29

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,46

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,73

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Одеська 

митниця ДФС

2,12

846791 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: пилок 

ланцюгових:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,11

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

29,68



846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,59

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 29,91

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 1 241,75

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,26

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 233,16

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,49

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,72

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 110,44

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 3,61

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 670,80

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 29,29

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 94,61

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 233,80

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 49,08

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 40,35

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 28,16

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,84

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 44,25



846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 414,62

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 132,48

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 42,74

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,33

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,79

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,09

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

465,39

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,14

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,07

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,07

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,66

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,54

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,71

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,86

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

40,51

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

96,13

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

26,70

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,28



846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 33,19

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 110,23

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,33

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,76

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

73,08

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,86

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,31

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

248,93

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 110,09

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 74,91

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 29,81

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,41

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,11

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,88

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 24,93

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,10

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,38

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,95



846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 77,44

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,84

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,25

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,89

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,13

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,47

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,41

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 201,20

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

40,12

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 75,66

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,50

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,20

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,30

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,04

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 40,50

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 30,77

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 106,17

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 21,56



846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,61

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,33

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 49,87

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,25

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,85

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 10,68

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 75,18

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 518,67

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 34,42

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 72,34

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

70,90

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,16

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 34,55

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 58,11

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Свазіленд 98,96

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 60,78

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 63,96

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 211,22



846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 54,42

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

189,08

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,88

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,62

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,12

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 15,13

846799 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або 

з вмонтованим електричним або 

неелектричним двигуном: частини: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

258,29

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 021,52

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 35,91

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

В'єтнам 198,14



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2 303,95

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,42

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 42,08

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,33

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 144,98

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

247,14



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

295,17

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,40

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

131,16

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 226,09

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 771,94

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 325,47



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 270,71

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 78,82

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 391,18

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 933,83

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

75 756,99

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

237,28



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 561,40

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,40

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 132,88

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,40

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 79,25

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,45



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,72

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,21

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 115,36

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,83

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

178,16

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

992,78



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

581,55

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

259,25

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

145,21

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

2 372,50

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

283,22

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 1 018,78



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,00

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 128,09

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,35

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,96

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 147,98

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 120,45



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,13

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 106,68

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 186,93

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,29

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 209,50

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,86



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 100,00

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 55,21

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 93,45

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,45

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,29

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,51



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 107,89

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,54

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

106,96

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,21

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

82,13

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 282,09



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15 546,60

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 34,65

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 85,11

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 31,34

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 117,56

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 194,27



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 86,91

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

226,67

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 7,91

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2 691,80

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 198,61

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,38



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 329,67

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,27

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

430,16

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

73,73

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 26,02

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 55,30



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 212,00

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 282,30

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,18

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

1 335,98

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 333,23

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

82,30



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

96,14

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,62

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Тернопільська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

378,91

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 74,17

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

163,01

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Ірландiя 9 339,94



847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,38

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 34,40

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Чернівецька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,56

847160 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

пристрої введення aбо виведення, що містять 

або не містять в одному корпусі 

запам’ятовувальні пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,98

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 139,77

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 110,45



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

410,36

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

265,13

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 104,53

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 79,77

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 138,09

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 135,24

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 535,41

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 119,84



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Філіппіни 512,96

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сінгапур 404,90

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Таїланд 150,94

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 108,49

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 177,78

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

534,39

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 453,55

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

408,23



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

612,90

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

2 387,49

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 308,18

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 115,60

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 722,93

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 222,89

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

291,59

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 441,24



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 340,57

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 96,59

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 393,56

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 435,15

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 696,43

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 108,93

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 690,00

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,74



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

740,48

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 121,30

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 651,70

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 111,46

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 119,13

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 142,03

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 285,86

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 147,90



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

400,00

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

175,33

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,33

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 178,13

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 316,50

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

416,67

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

535,89

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

170,74



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

300,34

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

605,45

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 358,67

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 80,46

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 347,43

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 243,22

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,34

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 99,26



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 469,98

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 99,21

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 171,09

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 205,33

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 400,00

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 296,26

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 152,91

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 234,25



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

197,73

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

250,09

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

289,30

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

307,29

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

850,94

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

580,62

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

516,72

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 446,90



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 295,76

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 86,24

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 422,93

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 013,26

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 253,89

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 73,92

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 608,02

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 542,37



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 990,10

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 391,56

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 419,63

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

444,01

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

400,00

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 131,30

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 155,44

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 862,70



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 110,99

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 299,83

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 57,12

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 519,67

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 436,65

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 389,29

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 333,70

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 319,75



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 338,22

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 218,29

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 740,25

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 465,70

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 101,11

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 661,45

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 400,00

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 494,24



847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 474,46

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 662,51

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 229,53

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 534,85

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7 474,37

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 14,26

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 769,60

847170 Машини автоматичного оброблення інформації 

та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні 

пристрої, машини для перенесення даних на 

носії інформації у кодованому вигляді та 

машини для оброблення аналогічної 

інформації, в іншому місці не зазначені: 

запам’ятовувальні пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 8,33



847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 7,95

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 29,76

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 15,83

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,60

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,44

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська 

митниця ДФС

32,68

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

160,56



847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,74

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 28,97

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,23

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,00

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,13

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,88

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

56,89



847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,13

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,87

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Індія 99,04

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 173,00

847290 Інше обладнання конторське (наприклад, 

гектографічні або трафаретні розмножувальні 

апарати, машини для друкування адрес, 

пристрої для автоматичного видавання 

банкнот, машини для сортування, рахування 

або пакування монет, машини для гостріння 

олівців, машини для перфорації або машини 

для скріплення скобами): інше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,60

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,47

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,17

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 385,80



847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 39,27

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 46,73

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 860,84

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 140,36

847329 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8470: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

117,06

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 87,42

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 285,67

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 027,13

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Сінгапур 789,04

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 597,18

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 115,70



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Індонезія 695,60

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 13,77

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 417,38

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2 686,65

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

259,52

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 134,08

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

В'єтнам 681,50

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Таїланд 554,38

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Пуерто-Ріко 2 766,83

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 771,21

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 455,23



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 822,46

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

377,64

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 114,81

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 1 338,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Закарпатська 

митниця ДФС

18,94

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 186,38

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 140,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3 761,56

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 074,15

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

437,97

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 634,77



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 415,00

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 879,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 343,95

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 135,20

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 459,11

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,27

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

551,04

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

378,71

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

319,67

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

5 448,50

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

921,79



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

344,43

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

1 054,53

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 097,56

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

546,95

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 358,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 303,95

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,22

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 109,60

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 370,25

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,70

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,52



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 595,13

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

413,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

271,40

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

153,44

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

373,52

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

3 718,76

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,00

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 314,66

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 174,25

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 656,19

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,45



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 601,43

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 466,04

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 473,78

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 261,22

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 77,56

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 639,27

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,98

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 137,20

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 140,33

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 624,40

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 100,00



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,50

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 105,25

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,20

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 274,96

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 72,64

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 000,47

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 696,33

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 87,66

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 816,67

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 373,85

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

627,32



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

572,39

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

164,50

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

149,33

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

189,35

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

397,71

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

730,28

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

487,27

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

877,17

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

386,14

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

687,88

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

421,30



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 902,08

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

156,64

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 419,00

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 696,91

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 157,95

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 349,33

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 687,99

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 896,68

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2 011,40

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 163,68

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 039,38



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 217,31

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 877,22

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 845,41

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 48,33

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 668,75

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 727,27

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3 100,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4 339,40

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3 472,59

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6 290,33

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,66



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 217,80

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4 246,44

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 326,59

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 256,10

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 730,05

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 5 189,48

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 290,00

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 760,00

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 751,52

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 553,60

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 320,59



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 676,36

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 825,61

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Пуерто-Ріко 79,80

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 310,40

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 241,50

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 51,99

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 88,45

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 449,32

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 331,21

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 001,98

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 213,42



847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 500,00

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

556,71

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 868,63

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

288,41

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 39,90

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2 061,88

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 755,52

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,64

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Тернопільська 

митниця ДФС

180,62

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5 213,44

847330 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8471:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,07



847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,97

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

738,11

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 747,43

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська 

митниця ДФС

Канада 160,34

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

358,95

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 144,11

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 594,49

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

121,78

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 830,95

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,04

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 400,00



847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,98

847340 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя до машин товарної 

позиції 8472:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 734,00

847350 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та 

аналогічних виробів), призначені винятково або 

переважно для машин товарних позицій 8469-

8472: частини та приладдя, однаково 

пристосовані для машин, які відповідають двом 

або більше товарним позиціям 8469-8472:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

291,25

847480 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: інше обладнання:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 4,12

847480 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,77

847480 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: інше обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3,40



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,39

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 6,28

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,16

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 10,86



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 23,78

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 9,54

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,84

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 10,77



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,32

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 6,26

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 13,69

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 19,63



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

19,00

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,27

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 72,43

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 73,28



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,49

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 5,57

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,16

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,02



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

62,47

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 180,93

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 4,02

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 37,36



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 17,63

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 281,56

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

102,68

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

89,67



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,21

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,39

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 80,59

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 273,99



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

331,48

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 5,42

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 2,49

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,15



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,96

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,74

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,98

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,28



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,90

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,97

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 42,62

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,38



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 033,75

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

367,91

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 210,00

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,49



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,99

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 2,42

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 6,21

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 21,10



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 52,39

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 2,84

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 18,93

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,22



847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 24,97

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 13,79

847490 Обладнання для сортування, просіювання, 

сепарації, промивання, подрібнення, 

розмелювання, змішування або перемішування 

ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 

копалин у твердому (включаючи 

порошкоподібний та пастоподібний) стані; 

обладнання для агломерації, формування або 

відливання твердого мінерального палива, 

керамічних паст, незатверділого цементу, 

гіпсових матеріалів або інших мінеральних 

речовин у вигляді порошку або пасти; машини 

формувальні для виробництва піщаних 

ливарних форм: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,82

847759 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інші машини для 

лиття або формування будь-яким іншим 

способом: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,64

847759 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інші машини для 

лиття або формування будь-яким іншим 

способом: інші:

Київська 

митниця ДФС

22,68

847759 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інші машини для 

лиття або формування будь-яким іншим 

способом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

120,82



847759 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інші машини для 

лиття або формування будь-яким іншим 

способом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 2,27

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,93

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 87,67

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 9,97

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,49

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,95

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,85

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,28

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,67

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 13,83

847780 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: інше обладнання:

Чернівецька 

митниця ДФС

Австрія 4,40

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 313,93

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 580,28

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 457,26

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,50

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 838,49

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 157,10

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 326,29



847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,09

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,34

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 502,25

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,59

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,44

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 227,87

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,82

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 911,00

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,26

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,89

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 106,03

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 030,02

847790 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси 

або для виробництва виробів з цих матеріалів, 

в іншому місці не зазначені: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 57,49

847930 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

преси для виробництва деревностружкових 

або деревно-волокнистих плит або плит з 

інших волокнистих матеріалів та інші машини 

для обробки деревини або пробки:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 7,37

847930 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

преси для виробництва деревностружкових 

або деревно-волокнистих плит або плит з 

інших волокнистих матеріалів та інші машини 

для обробки деревини або пробки:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 14,59



847930 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

преси для виробництва деревностружкових 

або деревно-волокнистих плит або плит з 

інших волокнистих матеріалів та інші машини 

для обробки деревини або пробки:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,37

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,51

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,83

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 3,39

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 2,33

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,88

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 83,51

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 110,06

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

6,86

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 41,18

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 7,46

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 315,35

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,80

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 31,05

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,39

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,93

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 42,53



847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 4,00

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 139,43

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,97

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,94

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

60,42

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

3,37

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

67,35

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 86,82

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 208,38

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,47

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 10,08

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,36

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

5,86

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

3,56

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 71,48

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,17

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,48

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00



847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 92,91

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

28,21

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 54,17

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,60

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,66

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 50,98

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,27

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,21

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

75,45

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,02

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

155,07

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,26

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,41

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

101,65

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

47,35

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

95,95

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

91,25

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,64



847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

132,54

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,48

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,90

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,33

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,78

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,34

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,96

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,00

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,16

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,85

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,54

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,10

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

143,95

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 93,06

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 86,72

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 43,57

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,26

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 57,35



847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 70,12

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,17

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 26,65

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 46,81

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 69,85

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,95

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,26

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,74

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,73

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 32,57

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 16,17

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 47,06

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,96

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 15,80

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,41

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 38,38

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 894,16

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,62



847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,32

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,25

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,15

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Узбекистан 34,79

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 1,31

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,39

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 29,27

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 26,31

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,36

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,63

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 43,45

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 30,18

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 27,85

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,56

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,40

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,26

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

1,17

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,40



847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 58,91

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 20,11

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 5,05

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

185,32

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 62,92

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 2,24

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 8,97

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,63

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,10

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

116,19

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 3,00

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

79,75

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 1,91

847989 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: інші 

машини та механічні пристрої: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 24,00

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 66,00

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 235,40

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 227,32

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 2 351,62



847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

45,71

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 40,17

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,89

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 250,00

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 545,57

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 87,01

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

2 837,50

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 2 466,33

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

210,60

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,44

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 48,54

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 115,52

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 59,97

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

43,63

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 860,14

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 418,10

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 103,36

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,10



847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 2 328,73

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

661,40

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

1 471,09

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,04

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,07

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 125,30

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,97

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 538,50

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,32

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 243,33

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,86

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,42

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,75

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,78

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,94

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,43

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,12

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,59



847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

2 144,12

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 40,71

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

361,00

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 77,17

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 22,13

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2 968,90

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,37

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Словенія 69,43

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,53

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

64,42

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 104,88

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 6 639,62

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 885,63

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

4 039,29

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Хорватія 32,18

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,07

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Хорватія 36,09

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,92



847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,80

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 65,77

847990 Машини та механічні пристрої спеціального 

призначення, в іншому місці не зазначені: 

частини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,63

848030 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: моделі ливарні:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 1,62

848030 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: моделі ливарні:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,65

848030 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: моделі ливарні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,65

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,02

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,39

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 187,93

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,26



848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,91

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,55

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,00

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,75

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,26

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,00

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 100,02

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Сумська 

митниця ДФС

Болгарія 159,32



848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 112,63

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 11,17

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,61

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 1,75

848071 Опоки для металоливарного виробництва; 

піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім 

виливниць) для лиття металів, карбідів 

металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми 

або пластмас: форми для лиття гуми або 

пластмас: для лиття шляхом видування або під 

тиском:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 4,29

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

200,19

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

800,00

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 19,70



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

622,97

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

735,20

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 20,96

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 287,26

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

313,30

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

97,50

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,53

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 49,89

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 42,30



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2 619,00

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 46,15

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 170,53

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

164,34

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 1 359,87

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 701,17

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 531,53

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

69,56

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

352,78



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 217,68

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,92

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,07

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 37,08

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Житомирська 

митниця ДФС

Мексика 281,97

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

247,95

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,22

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 307,81

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 160,46



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 480,08

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 200,59

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,25

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

309,62

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

623,55

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

97,98

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

107,78

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

809,17

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 129,47



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 294,95

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 15,19

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 395,48

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 188,24

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 11 577,40

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 252,21

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

209,58

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,53

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,92



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 191,11

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 438,46

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 111,87

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,24

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

118,58

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 041,32

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

48,68

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

37,80

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 969,93



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

140,73

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,68

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,26

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,21

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,70

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Китай 54,17

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Китай 104,51

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

151,27

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Данія 260,71



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Франція 675,60

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 497,41

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 309,38

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 137,54

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 170,50

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,36

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 26,81

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Індія 21,27

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 997,71



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,97

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Японія 293,95

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Японія 162,50

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 496,36

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 88,03

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,90

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 311,55

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

400,70

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

64,83



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

2 966,22

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 40,80

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 402,55

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

168,61

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,55

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,83

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,85

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

75,49



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

284,80

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,66

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

380,98

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,00

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

112,27

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,18

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 25,27

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 32,55

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,98



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 94,01

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 902,43

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,82

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 140,44

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 375,33

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,85

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 38,03

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,09

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,86



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,35

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,89

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 41,12

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 5 341,43

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 618,25

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

138,71

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 85,07

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

74,75

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 75,86



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 45,19

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 23,87

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 31,52

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 24,15

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,62

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

156,20

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,95

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,89

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,19



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 245,32

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 1 245,69

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 1 230,64

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 246,94

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 74,60

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 140,30

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 112,74

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Естонія 186,52

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,96



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

461,67

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 283,35

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 151,49

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 149,25

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

806,26

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,93

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

50,37

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 310,59

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 319,95



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 191,64

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 362,22

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 79,24

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

153,03

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 19,59

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 707,89

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

139,42

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 244,96

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 438,92



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 32,11

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

150,67

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Тернопільська 

митниця ДФС

63,87

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Тернопільська 

митниця ДФС

232,97

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 27,03

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

78,62

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,80

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,14

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

44,48



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,41

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 13,31

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 170,76

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 38,33

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 12,54

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 86,84

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,97

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,73

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,34



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

264,71

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

128,21

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 169,49

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,50

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 211,03

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 61,32

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 519,71

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 93,99

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Португалія 104,13



848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

97,76

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 44,25

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 92,27

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 662,35

848110 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани 

редукційні для регулювання тиску:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,25

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1 262,33

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 64,42

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,86



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 28,24

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 38,09

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 25,25

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

129,11

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

121,91

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

79,22

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 187,93

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 86,38



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

26,89

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 245,70

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

154,20

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

215,12

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 246,05

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 903,30

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 110,78

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,01



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 193,64

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 107,71

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 172,60

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,36

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 484,71

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

118,73

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 23,03

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Донецька 

митниця ДФС

Люксембург 191,00



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1 042,62

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 8,25

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

404,66

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 179,79

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 331,27

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 749,65

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 33,60

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 741,47



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 198,11

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 75,86

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 134,02

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 207,90

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 41,45

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Індія 79,97

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 529,75

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 81,12



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 83,34

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Японія 106,47

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 073,64

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 331,58

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 358,40

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,87

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

211,65

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

198,47



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

179,60

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

414,29

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

27,44

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

190,31

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

98,06

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 53,16

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 723,66

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,33



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,81

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,56

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Данія 798,61

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Франція 145,44

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Франція 164,50

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 812,95

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 86,63

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 95,55



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

126,49

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

51,68

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 199,75

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 178,58

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 221,55

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 402,73

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 172,17

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 148,48



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 342,64

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

134,15

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 33,10

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 65,79

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 82,55

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 570,57

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,98

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,42



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

198,15

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

164,14

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

127,13

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,33

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

164,40

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

222,05

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,87

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

179,44



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

235,94

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

743,41

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 84,40

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 74,61

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 231,90

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 373,23

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

319,54

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

135,49



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

223,38

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

85,03

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

305,54

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 538,64

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 229,03

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

384,22

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,65

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

66,99



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

186,10

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

147,27

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 24,77

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,02

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 744,52

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,81

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 308,28

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15 387,00



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 404,64

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 708,20

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 372,48

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,65

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 79,95

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 606,55

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 165,78

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 246,34



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 94,19

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 199,69

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 045,20

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 200,49

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 350,27

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 277,67

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 56,14

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,48



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 093,80

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 83,79

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,01

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 320,67

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 935,25

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 188,20

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 178,34

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 391,11



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 910,81

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 105,96

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 258,53

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 355,31

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 215,25

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,35

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 990,69

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

248,27



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

82,98

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

45,35

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 17,63

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 11,54

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 36,44

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 71,39

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 389,82

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 45,53



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 15,80

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 50,07

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

67,95

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,46

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 68,24

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Львівська 

митниця ДФС

28,64

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

423,55

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 217,17



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

154,98

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 182,66

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 111,75

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 24,80

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 320,11

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Миколаївська 

митниця ДФС

124,68

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

214,91

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Одеська 

митниця ДФС

58,30



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

782,37

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Одеська 

митниця ДФС

57,67

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Одеська 

митниця ДФС

58,47

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 218,28

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 1 523,40

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Полтавська 

митниця ДФС

Швейцарія 407,39

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 217,67

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 247,00



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

272,30

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 19,95

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 586,53

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 39,54

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Тернопільська 

митниця ДФС

888,13

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,35

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 14,65

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 18,04



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 13,37

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,16

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Естонія 187,68

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 196,41

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 58,11

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 215,83

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 52,92

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

69,12



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 10,14

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,34

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 81,53

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

19,66

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Харківська 

митниця ДФС

250,00

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Херсонська 

митниця ДФС

Швейцарія 311,00

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

1 125,58

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

669,57



848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 27,60

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 101,78

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 107,30

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 89,70

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,34

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Черкаська 

митниця ДФС

71,91

848120 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани для 

маслогідравлічних або пневматичних 

трансмісій:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 835,35

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,42



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

242,59

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 1 015,71

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

24,99

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 8,78

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

352,93

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

831,20

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 37,31

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 500,65

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 64,90

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

258,12

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,22



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 193,65

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 422,16

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Колумбія 17,58

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,92

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 63,00

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 15,26

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 729,15

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 1 914,62

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 214,86

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Запорізька 

митниця ДФС

188,22

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

149,47



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 13,58

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 4 425,83

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

135,40

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 598,70

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 576,48

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,18

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 86,92

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 223,33

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,41

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 161,18

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 185,48



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 347,67

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 710,00

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,36

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 21,56

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 134,20

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 057,42

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

166,84

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

250,47

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

123,84

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,81

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,73



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 190,00

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

383,41

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

609,87

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 17,65

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 20,96

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 463,75

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,82

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 74,51

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,55

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

393,21

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 505,00



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

195,86

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

183,57

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

1 119,75

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 44,32

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 8,83

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,84

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,23

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,80

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,30

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,94

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

479,88



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,73

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,89

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 17,87

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,27

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,29

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 43,83

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,68

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,22

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 285,63

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,75

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,64



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,41

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,78

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,40

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 269,39

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 118,17

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,37

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,76

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 206,69

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,04

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 391,01

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,59



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 130,31

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,42

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,66

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,95

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 133,73

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 168,66

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 665,27

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

106,34

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Люксембург 18,37

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,07

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,85



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

49,21

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

63,97

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,46

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,77

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 18,33

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

317,67

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

257,34

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 13,00

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 43,14

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 44,81

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 90,99



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,51

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 296,59

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 16,69

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 24,72

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 334,58

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 251,10

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

666,42

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,20

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

74,33

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 221,75

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 98,08



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

382,83

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

110,08

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,52

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

1,26

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1 005,82

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,61

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 10,82

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Мексика 37,24

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 58,22

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

268,38

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Полтавська 

митниця ДФС

849,75



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Полтавська 

митниця ДФС

23,62

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Полтавська 

митниця ДФС

639,91

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 141,41

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

474,96

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 302,38

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 359,60

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 56,09

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 8 312,50

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Тернопільська 

митниця ДФС

349,96

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Франція 48,82

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Тернопільська 

митниця ДФС

17,15



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 54,87

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 21,21

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,52

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,08

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,66

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 656,46

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,60

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 26,55

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,03

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 16,44

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 25,27



848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,65

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

223,82

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 70,38

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,22

848130 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани зворотні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 18,87

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 20,68

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 11,39

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

294,20

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

48,49

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 111,69



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

324,25

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

264,31

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 45,29

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 172,52

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 97,69

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 532,84

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 242,99

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 762,55

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 930,55



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 45,06

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 239,64

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

527,81

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,22

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

233,24

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

94,62

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

819,38

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Житомирська 

митниця ДФС

1 183,93



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 12,56

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 515,92

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 116,35

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

254,49

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

224,88

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

376,00

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 157,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 97,34

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 147,15



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 288,60

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 1 339,63

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 140,46

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

196,83

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,54

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 344,43

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 11,24

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 110,21

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 23,64



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

142,81

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

332,08

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 355,37

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 101,69

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 11,67

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

499,37

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

116,77

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Аргентина 267,03

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

184,39



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,52

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,20

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,11

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 109,34

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,55

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,81

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 52,13

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 129,95



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

370,18

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 69,32

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 438,75

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 299,76

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,88

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 156,62

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 85,60

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 417,99

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 210,58



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 172,69

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 111,33

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 93,22

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,62

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 843,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 41,13

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 26,25

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 163,13

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,17



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 23,58

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 148,76

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 72,10

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,81

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,81

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

167,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,14

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,00

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

249,73



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

35,15

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

51 743,52

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська 

митниця ДФС

376,64

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 149,52

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 541,10

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 489,29

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 560,20

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 102,31

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

88,41



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 119,85

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,76

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 62,09

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

57,58

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 47,32

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 81,60

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 956,53

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 691,86

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 213,93



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,86

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 16,56

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

251,43

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

489,36

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

336,78

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

359,39

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

212,15

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,21

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

93,44



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,14

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 652,17

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 442,83

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 84,30

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 177,08

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 63,63

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 128,78

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 188,18

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,34



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

71,28

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

285,70

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

2 325,55

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

482,02

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

514,71

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

43,17

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,31

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 054,18

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,77



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,52

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,64

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 33,00

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 82,14

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35,60

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 81,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,44

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,45

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35,39



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,93

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,59

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,46

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 372,23

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

94,57

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 350,64

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 636,53

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 49,75



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 315,83

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 227,24

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 190,36

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,14

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,72

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 41,62

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,09

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 1 814,75



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

296,38

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 942,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 17,16

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,63

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 48,85

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 48,74

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 76,92

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 74,44



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 41,31

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 31,13

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 42,27

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 101,82

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 104,47

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 101,56

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 383,85

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 24,69

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

111,15



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

371,20

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 113,63

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,70

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

74,49

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

487,69

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

171,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 542,73

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 116,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

1,26



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 214,63

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 448,03

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,82

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 55,22

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,50

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 111,48

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Полтавська 

митниця ДФС

6,75

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 2 323,33

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 304,39



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

264,58

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

205,06

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 80,13

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Тернопільська 

митниця ДФС

144,18

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 199,33

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,05

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

125,00

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,42



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 96,11

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 38,07

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 31,20

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,04

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

348,60

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,64

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 21,80

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 27,02

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 221,06



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 121,62

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 83,51

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,02

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

340,87

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 8,96

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

123,58

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

103 600,00

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 1 903,60

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 85,51



848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 9,67

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Чернігівська 

митниця ДФС

147,71

848140 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: клапани запобіжні 

або випускні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

104,32

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 68,32

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 17,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

349,91

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,22

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 298,80

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 198,10



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

41,05

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 21,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 11,43

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

426,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

273,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,06

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 44,97

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,92

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 228,83



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,02

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 65,02

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,90

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

54,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

37,24

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 10,06

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 409,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 179,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 13,30



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 106,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 9,78

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 25,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 21,62

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 12,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 64,09

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 315,83

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 832,09

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 2,89

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

157,72

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 79,07



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 329,93

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 12,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

107,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,04

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,01

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 17,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

314,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

404,42

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

152,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

340,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

175,14



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,24

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

651,79

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

268,78

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 18,52

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 85,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 115,54

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

14,62

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Таїланд 10,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

335,65

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,91



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

246,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

203,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

26,44

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 4,73

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 359,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 560,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 4,73

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 1 179,04

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 8,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Португалія 4,73

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,16



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Житомирська 

митниця ДФС

161,29

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

260,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 360,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 603,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 13,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 21,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 788,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 470,04

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 144,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 226,02



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 431,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,21

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 123,69

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 114,97

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Албанія 337,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 111,52

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 935,46

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

252,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

645,34

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 508,05

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 12,04



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 072,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,59

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Мексика 86,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 6,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 381,62

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 277,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 336,21

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 10,21

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

592,79

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

557,56

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

203,46



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 5,83

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

122,66

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,92

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

96,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Данія 158,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Данія 21,62

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 12,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Франція 71,06

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Франція 108,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Франція 85,58

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Франція 73,21



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Франція 133,49

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 449,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 117,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 159,47

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 189,09

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 43,27

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 13,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 27,76

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

135,60

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

418,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

481,21



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,01

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

151,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 447,60

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

135,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

176,99

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

335,07

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 478,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 181,29

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,87

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 65,87



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 99,19

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 144,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 565,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 402,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 157,56

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,66

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 22,21

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,44

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 142,42

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 14,66



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Японія 155,10

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Японія 187,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,76

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

250,66

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 185,23

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 61,74

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Польща 508,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,18

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 254,97

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 247,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 357,30



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 9,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 119,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 9,49

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

125,07

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

41,30

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

124,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

104,10

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

14,06

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

46,78

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

573,78

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

156,36



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

837,04

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

177,45

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 36,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 358,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 379,72

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

244,23

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,32

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

420,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,25

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,93



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,11

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

163,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 62,70

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,99

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,94

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,78

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,08



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,52

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,59

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

560,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,66

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,08

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,74

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,10

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

206,89



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 041,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

176,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,18

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 14,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 20,64



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 11,34

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 44,41

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 45,11

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 76,12

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,27

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,37

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,00



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 62,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,99

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,90

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 310,57

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

192,20



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

52,21

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

80,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

33,79

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

58,25

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 24,32

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

895,02

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

45,52

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 301,21

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

214,31



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 15,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 60,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 81,74

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 15,29

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

109,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

188,58

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

656,59

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

52,07

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

211,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

84,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 79,83



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 249,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 376,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 217,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 45,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 254,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,60

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 83,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 81,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 87,37

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 916,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,19



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 750,63

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 34,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 51,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 571,23

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 54,69

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 23,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 167,89

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 27,74

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 51,83

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 175,66



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 268,78

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 18,48

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 178,74

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,49

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,65

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 108,90

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,29

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,91

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 61,71

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,50



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 678,01

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 120,60

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12 318,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 314,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 36,12

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 106,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 794,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 102,93

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 267,87

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

175,45

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

937,33



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,43

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

36,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

47,19

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 18,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 24,12

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 20,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 73,17

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 251,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 146,42

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

31,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

177,37



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

18,58

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

94,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 32,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 42,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 335,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

135,95

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

494,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,03

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,95



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 527,83

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 41,99

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 21,31

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 22,68

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 66,92

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 10,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,25

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 157,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 72,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,36



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,60

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 842,08

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 133,49

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 31,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 38,65

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 51,72

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 936,48

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 157,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,07

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,50



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 16,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,89

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,73

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,94

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 121,53

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

737,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

71,22

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

118,30



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

985,83

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

307,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

123,72

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,60

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

188,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

235,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

167,76

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

587,43

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

127,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

497,13



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

91,11

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,56

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

206,59

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 624,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 50,94

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 142,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,05

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,94

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 95,83

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 148,77



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,22

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 59,01

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 97,70

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,85

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 32,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 37,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,69

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 16,92

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 135,45

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 164,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 72,65



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 66,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 293,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

217,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 52,92

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 352,89

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 953,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

69,34

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

47,44

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,70

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 7,58



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,41

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 22,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 28,85

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,42

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,76

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 28,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 135,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 244,04

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 158,65

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 74,68



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 59,63

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 18,76

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 30,61

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 44,72

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 107,89

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 55,44

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 320,11

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 8,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,92



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

533,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

798,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

245,05

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,85

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 29,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 552,58

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

79,52

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

66,27

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,82



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

382,87

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 18,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,22

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

343,97

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

356,54

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 19,41

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,80

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

84,24

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 52,49



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 667,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 121,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 166,71

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 30,30

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 38,81

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 5,71

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 18,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 18,20

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 28,30

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,31

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 151,00



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

192,59

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 016,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

1,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

39,69

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

27,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

28,43

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

123,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

115,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

1 338,23

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Азербайджа

н

3,09



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 556,23

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

266,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 3,89

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

33,07

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

994,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,06

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 180,44

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

765,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 264,18

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Рівненська 

митниця ДФС

Монако 299,70

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 210,66



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 170,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Сумська 

митниця ДФС

2 562,68

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

664,72

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Сумська 

митниця ДФС

Португалія 13,36

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 15,33

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,47

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 184,47

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

26,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

43,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

50,52

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 367,72



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 865,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 373,29

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 72,29

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 50,19

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

279,17

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

109,76

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 25,38

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 9,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 86,61



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,64

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,84

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

1,30

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

84,31

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,14

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 28,96

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,31

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,02



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 33,35

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 30,74

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 13,47

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 13,51

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

112,65

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 274,04

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 865,50

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

473,56

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,26

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 458,87

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 48,91



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 46,77

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 13,28

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,23

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 247,57

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 10,12

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 15,31

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 159,98

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 49,79

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 519,00

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,39

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 84,26



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 78,75

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,86

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 35,68

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,02

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,68

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

958,88

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 28,67

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 76,10

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

111,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,69

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,69



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 10,06

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Черкаська 

митниця ДФС

129,82

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Черкаська 

митниця ДФС

7,58

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 1 709,40

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 811,55

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 5,56

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,16

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 529,80

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

242,13

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,92



848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,15

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

188,97

848180 Крани, клапани, вентилі та аналогічна 

арматура для трубопроводів, котлів, 

резервуарів, цистерн, баків або аналогічних 

ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

термо-регулювальні вентилі: інша арматура:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

665,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,95

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 18,23

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 50,36

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

292,04

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Вінницька 

митниця ДФС

Словаччина 52,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 23,33

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 68,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 34,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Сербія 168,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Сербія 19,18

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 20,77

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 50,18

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 50,65



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 64,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 104,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 36,56

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 51,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 21,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 222,91

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 13,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 106,25

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 20,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,30

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

194,39

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 20,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 13,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 251,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 55,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 54,06

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 13,37

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1 445,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

5,13



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 73,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 61,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 87,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 38,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 102,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

68,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

185,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Аргентина 75,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 55,38

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 54,38

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 75,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 45,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 30,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 42,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,85



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 71,57

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

129,59

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

20,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 54,86

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

87,72

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 27,52

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 82,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,71

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Японія 277,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 102,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

46,38

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Японія 781,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 160,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 101,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 36,18

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Франція 70,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Швейцарія 17,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 87,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 28,93



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Житомирська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,73

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,82

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 002,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 57,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 18,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 27,36

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 50,37

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 22,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 176,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 24,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 26,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 13,33

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 46,56

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 107,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Японія 14,86

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 4,04

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 35,63

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 36,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 33,04

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Болгарія 28,98

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

77,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

72,37

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

174,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

38,44



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Словаччина 351,20

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

997,72

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

386,77

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 67,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 5,41

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Польща 8,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 25,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 55,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 30,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,18

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 53,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 32,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 46,85

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 64,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 23,85

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 112,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 50,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 20,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 32,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 36,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 31,49

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 140,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 64,72

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 884,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 39,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 45,78



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 19,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 41,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

50,12

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

100,88

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

53,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 17,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 22,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

110,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,02

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 24,99

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 22,97

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 322,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 742,37

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,32

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,20

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

117,20

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

98,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,42



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,82

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,21

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,69

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31,39

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 170,41

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 48,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Індія 15,71

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Індія 12,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Індія 38,30

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 137,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 28,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 56,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 29,78

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 29,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 31,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 179,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 18,34

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 620,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 342,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,86

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 129,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

48,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,54



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,02

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Данія 14,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Данія 13,77

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 97,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 26,24

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 127,36

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Франція 44,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 33,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 57,26

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 172,39

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 133,01

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 34,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,59

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,73

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 434,36

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 16,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 22,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 39,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 212,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 41,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 43,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Японія 48,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,54



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,52

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

52,04

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 19,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 30,21

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 62,64

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Польща 33,26

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська 

митниця ДФС

Польща 33,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,82

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,37

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 067,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

192,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 616,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 28,11



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,49

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 49,49

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 134,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 253,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 44,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 18,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 66,63

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 126,46

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 84,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 24,88

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 61,05

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 89,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 15,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 26,56



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 65,06

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 482,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 146,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 95,38

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 40,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 30,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,23

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,52

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

932,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,63

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 19,33

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 24,92

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,92

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,71



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,84

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 230,94

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 041,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 25,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 36,94

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,46

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,72

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

36,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

106,30

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,15

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 17,64

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 42,63



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 37,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 78,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 19,73

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 55,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,12

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 42,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 108,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 28,05

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,97

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 107,05

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 75,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 21,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 73,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 94,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 660,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 65,09



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 43,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 123,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 16,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 29,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 76,23

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 196,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 85,92

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,49

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 28,98

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 116,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 30,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 44,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 30,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 31,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,46

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,13



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,71

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 51,59

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,74

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 135,72

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,30

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 6,06

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 54,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 86,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,97

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 172,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 82,33

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

25,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

70,32

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

321,88



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

258,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

77,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

87,39

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

123,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,74

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 21,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 66,26

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 372,39

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 21,52

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 395,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 95,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 76,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 27,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 52,24

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 197,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 45,86

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 86,43



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Французська 

Полінезія

36,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,88

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,82

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 43,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,94

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,41

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 122,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 87,99

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 143,64

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,66

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 57,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 718,25

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,73

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 22,97

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 16,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 19,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 89,73



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 169,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 71,32

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 162,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 66,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 591,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

16,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

69,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

98,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

534,67

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 39,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 251,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 18,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 23,63

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 91,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 66,86

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 250,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

187,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 7,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 118,24

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 55,73



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 55,78

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 30,15

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 64,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Румунія 66,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Словаччина 44,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Швеція 78,21

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Швеція 67,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 15,25

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 51,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 30,95

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 58,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 40,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 216,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 19,07

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 46,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

307,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 7,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 697,05

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 25,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 530,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 48,06

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 96,49

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 61,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 77,37



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 23,01

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 38,57

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 42,18

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 131,97

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 18,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 149,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 23,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 74,00

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 63,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 19,56

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 26,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 10,85

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 60,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 12,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,26

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,21

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,88

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

63,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,41

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 170,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 87,36

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 17,70



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 17,84

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 130,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 246,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 44,54

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 40,79

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 286,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,66

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 34,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 13,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 19,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 742,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 23,24

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 38,46

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 14,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 74,47

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 32,49

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 33,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 130,48

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Сінгапур 91,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Сінгапур 120,33

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 23,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 8,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 7,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 28,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 46,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 322,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 211,04



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 173,82

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 235,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 17,41

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

121,42

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 691,61

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 24,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 21,18

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 44,91

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 50,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 15,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 39,16

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,74

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 61,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 24,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Португалія 28,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Румунія 25,84

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 26,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 248,80

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 14,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 25,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 15,38

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,69

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,34

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 16,32



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 14,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 39,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 36,23

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 15,32

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

8,15

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,25

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

14,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 17,94

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 22,44

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 23,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 24,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,01

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 20,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 14,83

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 34,93

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 20,10

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 22,74

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,69

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 19,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

Словаччина 15,69

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Одеська 

митниця ДФС

8,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

10,22

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

48,27

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 119,38

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 256,84

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,70



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 97,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Румунія 101,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

276,96

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 294,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 1 481,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 28,56

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 102,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 43,91

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 39,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,98

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 59,34

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

269,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Австрія 61,39

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 51,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,63

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 65,24

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 71,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 83,74

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 190,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Японія 55,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 42,04

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 31,76

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Португалія 47,58

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 100,29



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 87,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 59,29

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,51

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 75,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 67,04

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,78

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,77

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 25,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 42,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 59,25

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 30,26

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 14,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 82,43

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 29,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 55,06

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 4,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4 681,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 36,17

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 20,53

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 16,41

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 14,57

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 694,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 17,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 104,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,22



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,13

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,20

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 37,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 46,72

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 13,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 24,20

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 34,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 166,71

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,77

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,36

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сербія 26,40

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сінгапур 107,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 15,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 8,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 24,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 13,86

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 77,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,09

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 193,88

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 16,12

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 42,02

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

146,05

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

696,46

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,19

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,57



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,02

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 24,60

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 23,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 88,92

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 25,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 24,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 37,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 23,63

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 168,03

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 18,99

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 61,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,50

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 479,01

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 9,57

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

84,25

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 35,57

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 28,85

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 21,45

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 37,05

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 27,94

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 30,08

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 18,92

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 21,20

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 24,41



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 29,89

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 19,87

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 48,95

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 16,12

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,95

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,77

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 21,85

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 21,81

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 16,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 35,75

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 112,02

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 36,12

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 25,70

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

102,90

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,31

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 17,37

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 15,65

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 24,57

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

67,85

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Австрія 482,84

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 53,98

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Словаччина 50,35

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Сінгапур 98,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Португалія 23,73

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,28

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 237,26

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,58



848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 17,34

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 17,30

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 282,14

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 771,68

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,55

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

72,21

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 490,62

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 820,11

848210 Підшипники кулькові або роликові: підшипники 

кулькові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

635,94

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

835,98

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 19,80

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,04

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 783,00

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,03

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 5,43

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,17

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 89,00

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

555,87

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

325,91

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Запорізька 

митниця ДФС

102,61

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 255,45

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Франція 16,60

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 86,11

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Японія 122,30

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,52



848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Китай 64,80

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 149,24

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,05

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 74,74

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 92,49

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,02

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,29

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

405,00

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,54

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 175,07

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Харківська 

митниця ДФС

62,54

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,05

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,39

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Черкаська 

митниця ДФС

39,88

848291 Підшипники кулькові або роликові: частини: 

кульки, голчасті ролики і ролики:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,64

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 31,76



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 164,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,72

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Вінницька 

митниця ДФС

Португалія 2,94

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 27,75



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 11,48

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,19

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 58,40

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,06



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,67

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,12

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 10,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

232,84



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,84

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,37

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 26,65



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,62

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,75

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,54

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

28,10



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

58,54

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 364,44

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 13,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 104,39



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 14,68

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 12,19

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 203,03

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,30



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,92

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,58

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 74,65



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 31,74

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

151,28

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 8,32

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 875,17



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 76,60

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 35,96

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 29,41

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 37,35



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 22,67

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 36,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 23,84

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 40,00



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 22,66

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 37,55

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 42,94

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 675,77



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

30,13

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

33,37

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 47,13

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 14,06



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 15,91

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

6,62

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

5,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 29,96



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 130,88

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,37

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 8,20

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 30,52



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 45,59

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

222,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

55,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,41



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,07

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,13

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 47,87



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 9,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 20,92

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Житомирська 

митниця ДФС

30,52



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,54

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 111,00

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 719,00

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 30,09



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,69

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,50

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 11,18

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 194,86



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 155,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 14,29

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 23,23

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 106,84



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 63,50

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

23,30

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,07

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,52



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 35,78

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

200,34

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

93,76

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

5,51



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3 574,81

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,83

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,70

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Словаччина 3,98



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 19,99

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,48

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 31,50

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 51,18



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Японія 92,91

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Японія 80,72

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Японія 76,87

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Японія 70,64



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,87

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 26,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Польща 17,43

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 56,89



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,94

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,67

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 29,86

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,70



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 23,69

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

1 017,27

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,46

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,80



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Канада 76,46

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 98,55

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 9,59

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 78,99



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 36,84

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 63,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,97

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,25



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,15

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,77



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

143,11

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,27

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,97

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,09



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

2,12

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

34,38

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 4 060,00

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 272,91



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 204,45

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,25

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,65



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,91

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

311,11

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 6,68

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 7,62



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,82

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,25

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 282,41

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,62



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 91,49

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

43,77

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,77



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Данія 133,85

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Данія 79,33

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Данія 26,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 35,66



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Франція 33,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Франція 110,34

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Франція 19,06

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 64,27



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 188,85

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,88

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 34,81

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,54



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 61,46

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 58,57

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 289,71

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 90,36



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 15,21

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 235,33

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Індія 88,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Індія 101,83



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Індія 2,73

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 64,30

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 38,05

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 93,92



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 35,14

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 19,16

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 46,57

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,38



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 24,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,64

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

36,46

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,60



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

39,34

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,49

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 27,17

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 26,12



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 44,81

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 160,67

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 29,74

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,38



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 9,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 56,86

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 15,33

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 13,51



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,32

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,99

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 14,73

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 516,76



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 40,74

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 20,29

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 143,16

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Свазіленд 68,79



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 34,87

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 159,21

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 458,19

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,52



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,76

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,49

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,85

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,12



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,56

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,94

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,27

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,85



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,35

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,12

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,13

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,18



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,78

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,57

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

402,36

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,79



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,10

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,44

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,02

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

164,89



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,05

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

136,99

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 277,14



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,26

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,06

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 32,77



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

73,48

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,31

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,67



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,56

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,37

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,15

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,61



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,05

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 70,21

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,26



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

102,73

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,71

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,41

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 24,90



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 80,62

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 23,71

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,96

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 69,36



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,50

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,03

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 62,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,42



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 416,73

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 68,03

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 182,40

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 151,56



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 41,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,05

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 29,69

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,18



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 633,14

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 4,12

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 95,35

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 13,58



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 99,31

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 70,26

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,79

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,24



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 97,18

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 109,23

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 753,26

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,31



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 58,51

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 74,96

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 22,18

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,37



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 44,99

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 62,95

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,69

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

75,31



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

8,54

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

35,33

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

65,59

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

382,00



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

65,32

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

18,39

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

3,23

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

138,40



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 63,46

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 99,75

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 16,32

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Іспанія 71,54



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,83

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,16

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

326,86

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Словаччина 18,92



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 155,25

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 23,39

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 35,44

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 2,99



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Луганська 

митниця ДФС

Італiя 231,22

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

72,43

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

11,56

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

16,88



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

86,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,32

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 249,99

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

39,13



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 80,45

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 987,10

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,43

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 18,48



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 185,10

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,01

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,14

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1 528,26



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,36

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 16,49

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,43

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 263,12



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 24,47

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,77

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 91,02

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,97



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 6,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 328,58

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 11,08

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 2,70



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 15,68

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 70,20

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 35,09

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 10,00



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 3,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 166,04

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 13,61

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 55,53



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 19,69

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 14,07

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 13,93

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,19



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,60

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 16,75

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 25,13

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 15,74



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,96

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 12,21

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Одеська 

митниця ДФС

11,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,87



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Одеська 

митниця ДФС

12,62

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 61,24

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,24



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 554,57

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2 965,59

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

1,36

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,18



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,17

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,17

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

303,97

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 89,06



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 53,89

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 131,80

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 14,09

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 56,81



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 14,04

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 21,85

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 123,93

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 5,59



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 16,69

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 34,45

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Сумська 

митниця ДФС

5 577,34

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Аргентина 32,85



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

75,49

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 50,14

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 31,18

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 74,69



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 7,08

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 9,49

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 5 904,40

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,67



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,27

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,72

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,76

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,11



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 8,42

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 25,39

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,93

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1 769,63



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4 682,52

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,07

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 11,19

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,00



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 356,28

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Херсонська 

митниця ДФС

Франція 238,21

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Херсонська 

митниця ДФС

Данія 45,01

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,28



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,63

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 48,47

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 11,65

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,63



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 8,60

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 64,31

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 30,72

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,27



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Черкаська 

митниця ДФС

98,43

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Чернівецька 

митниця ДФС

Швейцарія 303,80

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 74,80

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Чернігівська 

митниця ДФС

10,84



848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,24

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 878,82

848310 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): вали трансмісійні 

(включаючи кулачкові та колінчасті) та 

кривошипи:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 295,39

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Вінницька 

митниця ДФС

Словаччина 70,21



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 57,62

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

663,95

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,22

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 32,44



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 174,85

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,86

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,71

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 449,63



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 67,79

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,49

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,57

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,18



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 224,46

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 87,66

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 667,92

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 36,07



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 153,05

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 56,08

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,29

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,35



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

25,35

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 123,51

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 28,89

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 74,49



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 58,77

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

129,62

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 942,35

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,50



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 73,41

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 34,31

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 52,06

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

40,04



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 14,48

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 72,02

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 42,81

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 54,99



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 127,91

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 260,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 42,30

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 210,42



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 123,24

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 90,56

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,98



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,44

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,02

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 7 932,50

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 15,38



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 9,79

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 371,63

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 38,61

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 70,65



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 82,69

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 150,33

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 33,07

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 52,46



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Донецька 

митниця ДФС

Швейцарія 18,18

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 47,51

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Донецька 

митниця ДФС

Білорусь 7,26

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Донецька 

митниця ДФС

71,56



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Житомирська 

митниця ДФС

271,35

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 47,16

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,38

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 352,00



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 406,21

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 84,96

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 301,19

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

78,62



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 10,49

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 39,64

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 157,90

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 210,73



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,51

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2 668,77

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 20,66

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

12,91



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

55,03

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

36,69

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Запорізька 

митниця ДФС

Австралія 378,15

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,59



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,26

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 62,58

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,01

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 345,65



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,52

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 798,20

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 81,59

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 17,25



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 15,36

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 124,10

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 23,81

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 90,70



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 70,21

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 43,88

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 57,01

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 113,57



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 694,32

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 24,91

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 39,96

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,27



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,42

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

88,91

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 56,09



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 326,91

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 176,16

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 69,76

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 69,07



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 246,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,97

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 342,50

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,73



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 59,31

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,58

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,09

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 37,40



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 184,21

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 20,20

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 23,46

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,73



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 85,19

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 61,39

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 97,95

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,29



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,88

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

91,61

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,46

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,20



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,56

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,81

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,55

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,46



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 658,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,19

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,83

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,63



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

168,46

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

16,97

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 104,25

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 86,85



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,79

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

112,54

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,66

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

77,33



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 20,09

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Йорданія 42,89

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Канада 19,78

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 50,77



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,20

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,66

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,29

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,10



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,43

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 92,63

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,18

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,26



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 95,92

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,19

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,65

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 38,53



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 171,62

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,37

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 26,91

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 46,68



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 81,50

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 23,42

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 29,42

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 161,30



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 211,96

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,80

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 190,57

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 142,12



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 67,72

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,79

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,88

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,93



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 62,72

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 39,70

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 798,97

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 14,71



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 85,12

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 23,81

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 20,05

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 106,88



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 5,96

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 794,40

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,18

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 138,02



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

255,19

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

43,83

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

206,08

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,68



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,07

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,36

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,35

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,24



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

122,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

21,20

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

334,28

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

24,88



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

21,74

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

27,48

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 33,62

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 41,95



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 423,12

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 184,41

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 94,90

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 83,39



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 60,92

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,15

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,31

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13 820,00



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,59

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 20,15

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,13

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 53,95



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,31

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 185,71

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 337,55

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,75



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,43

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,65

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 283,56

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 314,05



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,30

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 72,22

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,55

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,80



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 80,02

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,07

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 37,32

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

303,01



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

111,30

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

79,95

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,98

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

558,93



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,02

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 71,76

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 50,11

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 29,67



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,27

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 24,90

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,19

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 36,02



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 39,56

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,23

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,84

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 240,48



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,22

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 110,43

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 88,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 226,56



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 231,33

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 639,09

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 51,08

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 24,29



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 262,70

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

207,83

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

114,35

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

167,14



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 59,40

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

970,09

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 8,24

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,08



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 47,52

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 42,87

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 92,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 147,76



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,62

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 28,54

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,04

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,95



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 67,38

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,84

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,03

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 69,07



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 114,44

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

183,59

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

131,87

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 8,67



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 40,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

114,41

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

83,71

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 97,48



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,33

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 14,83

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 13,13

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 87,36



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 65,22

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 72,73

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 43,24

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 238,60



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 552,11

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 129,83

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 22,01

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 359,31



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 38,13

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 15,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 60,53

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 11,08



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 9,53

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 423,71

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 22,97

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 9,58



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 14,29

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 145,84

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 31,08

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 56,81



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 7,06

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

40,74

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,12

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 14,90



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 6,21

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 43,52

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,56

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,50



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 72,27

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 27,10

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 11,51

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 46,97



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

28,83

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Аргентина 41,98

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 44,97

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 46,59



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 67,25

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 85,75

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 67,34

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 95,00



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,40

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

433,15

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 13,91

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

219,26



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

354,64

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 357,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 1 661,49

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,23



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1 367,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

12,90

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

4,95

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,92



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 330,76

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 61,76

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,47

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 31,51



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 368,73

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 18,26

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 11,23

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 8,26



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 368,59

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 27,12

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 32,88

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

63,87



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 62,75

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 31,30

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 35,84

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 46,30



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 70,64

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Аргентина 54,20

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Австралія 54,61

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 26,81



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 18,48

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

35,87

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 30,09

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 85,24



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,45

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,58

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,88

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 32,44



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 316,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 59,58

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 85,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 60,11



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 585,98

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 39,72

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,21

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 84,38



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,27

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 20,78

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 41,14

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,22



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,57

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Хорватія 16,04

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,92



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 45,85

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 43,85

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 36,12

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,96



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 10,50

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,75

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 13,07

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,06



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 24,29

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,60

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Аргентина 51,25

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 33,08



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 121,51

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,49

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 53,08

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

58,15



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 20,77

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 74,15

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 61,73

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

258,81



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

35,44

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 15,00

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 524,02

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 31,66



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 76,11

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Черкаська 

митниця ДФС

33,46

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 4,29

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 4,23



848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

257,17

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 3 128,48

848330 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): корпуси підшипників без 

вмонтованих кулькових або роликових 

підшипників; підшипники ковзання для валів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,53

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,21



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 24,43

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 741,38

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 18,69



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,05

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,49

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 512,43



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 102,93

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,49

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

242,63



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 54,43

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Волинська 

митниця ДФС

43,43

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,80



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

61,99

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 75,58

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 28,80



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

21,16

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 28,21

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 47,00



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 27,37

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 122,58

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 40,76



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 69,85

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 52,22

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,56



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

164,03

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,36

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 38,15



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 111,51

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 8,27

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 10,36



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,10

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Житомирська 

митниця ДФС

55,60

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,87



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 2,39

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 37,57

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 47,41



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

416,24

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 17,70

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 21,46



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 803,00

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 415,79

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

Україна 9,47



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

31,92

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

22,92

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

42,33



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 18,30

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 30,50

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,48



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

24,07

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

4,67

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

15,51



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

369,37

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

24,04

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

39,26



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,57

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

63,97

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,94



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,32

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,18

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Йорданія 83,37



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 22,28

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,74

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,03



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,09

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,12

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,65



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,55

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 226,94

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,04



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 58,28

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 43,31

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 43,37



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 45,83

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,25

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 30,99



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 131,65

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Японія 112,05

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Японія 55,61



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Польща 58,55

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 71,80

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 27,02



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 11,14

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,96

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,79



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,72

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,89

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська 

митниця ДФС

41,39



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,55

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,78

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

94,90



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,64

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 110,30

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 149,37



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,57

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 79,27

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,64



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,82

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,65

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,12



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,75

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,56

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,86



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

66,79

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,22

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 27,15



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 58,59

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 129,56

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

31,02



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

341,18

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

18,39

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

11,10



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

21,55

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 16,54

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,24



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,98

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,03

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,88



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 23,11

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 34,46

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,74



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 53,87

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,84

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,13



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 25,17

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,18

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 32,90



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 44,09

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,67

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,61



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,72

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 77,26

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 30,35



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 46,56

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,04

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 20,80



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 686,17

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 55,76

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,05



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Іспанія 195,59

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Індія 11,33

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 47,25



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

19,31

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

93,39

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Львівська 

митниця ДФС

16,61



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Львівська 

митниця ДФС

17,42

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 31,21

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Львівська 

митниця ДФС

29,22



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 77,73

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Львівська 

митниця ДФС

68,32

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 24,20



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 112,35

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 26,86

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 26,16



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,06

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 14,93

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,02



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 16,34

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 40,48

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Одеська 

митниця ДФС

41,19



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Одеська 

митниця ДФС

14,94

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

83,66

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 85,85



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 135,84

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 59,30

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 25,55



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Полтавська 

митниця ДФС

Канада 20,86

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,58

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

82,88



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

125,03

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 8,14

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 35,05



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 2 119,71

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 2,79

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Сумська 

митниця ДФС

62,29



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Тернопільська 

митниця ДФС

6,60

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Австрія 366,56

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 13,96



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 2 981,71

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 8,83

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,21



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,96

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 41,31

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,80



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,85

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 50,06

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 326,88



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 12,92

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 11,96

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 19,75



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 85,71

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Хмельницька 

митниця ДФС

Мексика 44,63

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 50,54



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 44,29

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Черкаська 

митниця ДФС

89,21

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

69,26



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 7,99

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 20,64

848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 16,09



848340 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті передачі та 

зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих 

коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів 

трансмісій, які постачаються окремо; кулькові 

або роликові гвинтові передачі; коробки 

передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансфор-матори:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,70

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 4,19

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

31,89

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,82



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 19,01

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 77,85

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,06

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 133,63

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 178,30



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

607,88

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,31

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 16,13

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 15,50



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

12,26

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 31,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 27,70

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 30,16

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 100,62



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 20,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

19,42

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

23,28

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 18,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 23,31



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,17

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,21

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 956,00

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

39,23

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,47



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,94

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,93

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 32,85

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 25,97

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 24,75



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 1,31

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 7,65

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

78,33

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,20

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 15,64



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 75,45

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 1,87

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 89,43

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 7,92

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,95



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 39,80

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 38,18

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 26,68

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 7,17

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 140,99



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Запорізька 

митниця ДФС

16,70

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

217,80

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Запорізька 

митниця ДФС

8,99

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,61

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 5,53



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,23

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

71,12

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

39,92

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Данія 16,35

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Данія 20,51



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 41,70

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,54

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 118,07

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 39,01

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 60,79



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,57

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Японія 33,95

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Японія 36,10

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Японія 68,68

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,30



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,26

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,35

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,76

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Польща 11,55

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Польща 75,33



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,32

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,79

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 26,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 21,22

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 19,61



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 20,03

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 58,14

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 14,06

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 29,69

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,19



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,17

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,56

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

108,22

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,93

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,70



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

48,66

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

17,62

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

48,31

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

710,00

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

30,74



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 39,94

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Данія 37,55

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 22,37

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 37,18

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 28,88



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 15,36

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31,03

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 110,00

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,66



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,69

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,26

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,38

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 13,70

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 44,04



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,78

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,63

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,19

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,39

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 17,91



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 29,04

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,26

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,16

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,82

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,86



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

79,75

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 9,58

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Канада 44,27

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,99

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,75



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,37

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,15

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,90

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,70

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,02



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 59,25

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 84,80

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,80

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6 101,31



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,01

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,53

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,76

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,83



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,24

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,81

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 18,10

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 23,13

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,91



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,65

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,35

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,02

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,98

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 70,50



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 140,76

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 27,76

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 111,48

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 20,51

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 7 846,00



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 17,49

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,33

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 24,74

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,57

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,48



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,35

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

33,78

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,40

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,51

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

44,10



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,74

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,16

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,22

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,69

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,77



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,41

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,73

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

205,25

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 41,73

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 20,44



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 54,30

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,46

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,69

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

976,67



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,43

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 24,27

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 30,57

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,36



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,19

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 89,33

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

4,26

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

40,65

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

25,55



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

42,15

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 115,18

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,47

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,24

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 151,67



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,32

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,77

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,07

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,61

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,47



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,75

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 74,73

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 30,00

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 19,06

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 55,46



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,38

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 62,19

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 76,22

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,57

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,56



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,83

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 12,42

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 52,67

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,46

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 33,39



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 782,00

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 28,59

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,88

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,93

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,59



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

139,88

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 43,58

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 74,61

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,42

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 43,96



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 22,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 22,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 9,82

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,11

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,23



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,66

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 11,02

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 222,86

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 6,36

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

88,45



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 16,09

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Швеція 120,19

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,30

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,97

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 46,26



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 18,94

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 28,32

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 23,40

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 5,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 26,40



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 18,37

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 14,12

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,27

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,40

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 41,43



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 19,52

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 17,13

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 15,10

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 29,29

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 16,76



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 31,27

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,06

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

21,74

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Литва 6,85

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 19,34



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 11,89

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,43

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,34

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сінгапур 23,64

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 17,03



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Україна 4,54

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,48

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Словаччина 33,75

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 35,20

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

163,45



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

15,00

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

14,88

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 27,59

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Канада 43,22

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,44



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 42,57

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 37,49

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 29,45

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 30,13

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Полтавська 

митниця ДФС

4,87



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 7 520,77

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 912,89

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 200,96

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,60

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 1,81



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 42,29

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 29,36

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 33,71

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 29,57



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 24,79

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 9,18

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 5,60

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 14,28

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 15,46



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Сумська 

митниця ДФС

224,50

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Тернопільська 

митниця ДФС

Данія 130,85

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 79,63

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 41,56

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 28,70



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 46,94

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 38,24

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,07

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 9,66

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 34,93



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 36,23

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 46,89

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,82

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,17

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 17,62



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 19,03

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,72

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,99

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 36,36

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

154,36



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,58

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

44,78

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 46,55

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 30,39

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 42,41



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 48,93

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 24,67

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 23,72

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 82,07

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,29



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 18,01

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 26,69

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 104,35

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 19,79

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 947,10



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 16,32

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 48,26

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 30,46

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,41

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,26



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,97

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,07

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 34,72

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 49,77

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,48



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,73

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 26,41

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 66,66

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 867,00



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 27,99

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,91

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,10

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 15,98

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,90



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 11,45

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 35,50

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Канада 52,49

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 29,58

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 24,46



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 22,10

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,65

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,51

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,16

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 42,75



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 27,17

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 30,93

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 34,35

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 26,32

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Аргентина 33,32



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 29,16

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 1 168,14

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 27,99

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 63,59

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 13,92



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,29

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,10

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

21,40

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 7,67

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 24,36



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сінгапур 33,73

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 58,48

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 14,05

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 79,09

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,30



848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Черкаська 

митниця ДФС

1,59

848350 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): маховики та шківи, 

включаючи поліспасти:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,01

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 71,77

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

150,41



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 131,27

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,75

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

92,12

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Волинська 

митниця ДФС

Польща 14,82



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

78,88

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 53,05

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 1 163,24

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,39



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,95

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,35

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 42,83

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 30,59



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 58,19

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 22,19

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 24,00

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

16,99



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

49,52

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

17,03

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 68,65

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 57,47



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 2 723,85

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

18,74

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

108,87

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,09



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,83

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,96

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 74,03

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 70,85



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 28,36

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 108,15

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 45,75

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

148,18



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Житомирська 

митниця ДФС

509,38

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 2,38

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

322,50

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,30



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 483,92

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 8,13

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 47,50

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 14,04



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Запорізька 

митниця ДФС

70,49

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Запорізька 

митниця ДФС

117,41

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3 022,22

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 41,95



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,46

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 56,63

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 108,73

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 17,39



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 215,78

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Японія 125,43

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Японія 78,69

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,56



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,02

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 69,70

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 74,81

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 99,40



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 93,41

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

99,54

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,04

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,21



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,09

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,15

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,50

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,80



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,50

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

89,37

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

90,69

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

59,17



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,63

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,21

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

165,94

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 7,75



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 24,06

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Канада 40,76

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 56,37

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,62



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,61

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,73

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,88

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,13



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,87

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 61,81

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 141,84

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,57



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,96

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Данія 31,05

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 45,77

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Франція 25,74



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 164,30

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 34,30

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 73,16

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 66,65



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 89,86

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,83

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Швеція 82,26

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Швеція 57,73



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 18,36

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,51

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

113,67

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 21,56



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,41

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 25,18

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 520,87



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,54

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 63,77

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 64,00

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,73



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 76,14

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,30

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,20

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,00



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

48,62

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,97

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

65,00

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

131,06



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

96,16

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

13,90

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

106,30

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 56,35



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,76

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,23

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,78

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

48,51



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 132,71

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 35,88

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 57,57

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 61,50



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,38

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 97,90

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,32

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 798,04



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 112,99

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 53,87

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,22

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 941,86



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 753,00

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 26,92

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 36,09

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 532,22



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 32,15

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 77,25

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,58

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 109,80



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 40,77

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 112,66

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 67,76

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 44,30



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 39,40

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 177,36

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,20

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 47,08



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,20

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,26

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 416,21

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,89



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 56,42

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,68

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,43

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,17



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

134,18

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

282,66

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,74

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,00



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,08

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,53

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,79

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 260,59



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Луганська 

митниця ДФС

Німеччина 2 253,60

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

67,32

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

3,44

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

287,99



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

39,25

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

35,13

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,52

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Китай 182,38



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,54

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 161,31

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 15,71

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 110,36



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 270,99

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 474,51

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 60,97

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

383,89



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Львівська 

митниця ДФС

101,32

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,25

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 6,95

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 20,13



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 42,18

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 41,21

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 27,06

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 7,56



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 53,83

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Данія 28,33

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 45,17

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 105,73



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 31,64

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 558,47

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 114,31

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 21,56



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 65,04

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 47,52

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,48

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,95



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,81

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Одеська 

митниця ДФС

15,28

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,71

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Одеська 

митниця ДФС

15,28



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Одеська 

митниця ДФС

44,63

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 651,10

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 579,26

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 75,59



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 192,09

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 66,57

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,38

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 2,85



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,11

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 29,68

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 8,64

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 109,06



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Сумська 

митниця ДФС

34,37

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 10,65

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Індія 90,19

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,64



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 21,55

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3 089,27

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

383,12

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 34,55



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 8,77

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Китай 52,13

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 98,97

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 293,92



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 28,78

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,00

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

111,04



848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 114,99

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Черкаська 

митниця ДФС

60,72

848360 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): муфти та пристрої для 

з’єднання валів (включаючи універсальні 

шарніри):

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 119,44



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,91

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 80,57

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 48,59

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 191,21



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Данія 114,85

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 62,62

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 13,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 113,86



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 14,93

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Сербія 45,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

153,60

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 9,24



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,62

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

89,12

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

47,73



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,68

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,86

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,77



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

72,29

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 2,44

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 32,31

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 595,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,27

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 31,83

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 63,43



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 48,92

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 65,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 44,53

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 23,95



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,48

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,97

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,08

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 50,23



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 1 897,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,09

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 57,06



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 57,34

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

33,84

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

126,29



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

235,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 96,48

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 52,42

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 49,89



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 15,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 136,17

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 26,44

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 38,94



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 45,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 958,74

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 64,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 134,90



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 48,37

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 63,03

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

3,16

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 86,25



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 113,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 34,34

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,83

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

24,53



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 118,07

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 142,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 3 683,85

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 78,47



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 60,14

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 27,06

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 12,13

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

66,36



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 7,36

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 32,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

150,53

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Житомирська 

митниця ДФС

164,75



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

62,39

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 2,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 50,22

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 496,61



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 40,11

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,94

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 124,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 77,17



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 26,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 443,61

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 714,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 700,25



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 15,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 18,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,78

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 36,63



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 37,57

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 53,44

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 9,13

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

250,73



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

88,14

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

8,49

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

34,72

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 69,51



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 40,08

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Данія 1 903,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,64

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1 362,72



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 156,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,99

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,34

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,15



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

279,18

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

445,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,19



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 19,09

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 7,90

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Канада 138,79

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Канада 407,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Канада 58,33

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,13

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,11

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,66



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 54,09

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 108,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,14

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,89

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,29

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,17



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,72

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,35

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,45

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

69,10



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

174,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

37,89

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

119,12

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Данія 183,28



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Данія 144,17

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 71,77

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 16,88

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 63,65



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 50,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 32,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,51

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 70,59



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 846,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 74,88

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 201,94



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 31,78

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Індія 50,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 93,27



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 38,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 30,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 84,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 70,21



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 29,03

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

152,50

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 48,10

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 65,18



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,23

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,10

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 87,78

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,93



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 68,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 94,72

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 56,40

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 48,02



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 56,40

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 50,53

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

33,61

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 1,16



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 25,47

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,92

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 26,06

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 15,38



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 79,05

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,88

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 135,59



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 145,08

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 18,31

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 165,30

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 19,62



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 49,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 58,58

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 71,38

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 15,78



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 58,25

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 24,99

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 35,47

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,40



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,18

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,47

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,90

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

56,20



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

117,54

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,01

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,20



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

162,73

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,68

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,79

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,05



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,52

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

134,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

514,96

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

39,37



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 138,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 49,74

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 1 183,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,75



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 36,37

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 82,40

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 18,50

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 142,20



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 8,74

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 98,57

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 117,83

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 20,18



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Свазіленд 17,66

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 17,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 14,26

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 24,97



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 16,23

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 128,50

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 80,33

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 30,80



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 4,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,33

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 51,55

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 196,18



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,53

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

80,77



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,61

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,38

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 9,37

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,52



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 7,68

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 45,51

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 19,40

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 48,12



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 295,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 121,52

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 62,84

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 21,54



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 151,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 424,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 92,97

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,79



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 66,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 28,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,44

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,54

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,64

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

596,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,87

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

761,11

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,13

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

113,77



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,26

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,74

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,90



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,11

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,55

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

79,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,12



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,40

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,21

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

326,26



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,70

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

187,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,84



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 112,27

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 41,71

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 183,05

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 97,14



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,64

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,96

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 89,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 98,96



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,09

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 953,48

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 165,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 72,72



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 109,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 166,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 212,61

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,93



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 59,79

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,21

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 39,18

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 54,77



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,26

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 60,84

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 235,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,27



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 75,57

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,30

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,99

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 18,71



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 94,34

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 74,04

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 117,36

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 21,52



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 119,50

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 90,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 62,12

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 390,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 125,08

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 21,09

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 22,39

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 51,63



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,85

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,87

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 223,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,53

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,47



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,23

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

47,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 11,11

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 25,10



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 275,41

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 121,33

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 51,90

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 13,84



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,91

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,84

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 141,57

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 352,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 19,60

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1 262,44

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 130,28

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,44



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,99

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

573,57

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

329,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

123,52



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

294,04

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

519,64

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

103,56

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

54,68



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

110,12

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

687,50

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

84,35

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

34,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

452,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

176,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 51,03

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 398,89



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 48,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 101,51

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 105,59

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 82,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 28,68

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 124,71

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 17,34

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 195,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 41,22

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 56,59

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,55

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,44



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,25

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,06

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 43,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 62,51



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,38

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,93

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,06

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,71



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,38

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,03

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 112,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,17



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,51

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,87

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 150,87

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 71,97



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,88

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 149,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,82



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,45

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,36

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,02



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,39

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

104,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,68

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

67,92



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,24

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

45,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,50



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

75,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 12 200,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 53,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 506,75



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 21,46

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 53,05

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 142,64

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 54,36



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

623,30

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

286,35

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

36,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,93



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 731,96

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 20,66

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

17,75

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Луганська 

митниця ДФС

Італiя 291,48



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,61

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

158,95

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 13,94

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 124,02



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 94,92

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 442,22

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 154,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

4,06



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

146,42

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

18,99

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

12,33

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

550,56



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

16,94

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

29,66

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 234,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,97



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

575,90

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,26

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 13,08

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 478,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 72,91

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,18

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,41

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,48

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 719,54

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

115,46

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

59,94



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Хорватія 16,10

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 224,37

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 81,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 89,78



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 91,91

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 127,91

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 41,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 17,67



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 13,25

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 108,05

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 30,33

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 24,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 211,94

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

66,71

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 95,75

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 63,54



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 50,98

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,26

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 13,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 56,85



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 23,91

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,62

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 17,45

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 14,54



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 27,41

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 93,11

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 288,07

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 684,07



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 86,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 16,19

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 53,43

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 26,11



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 18,69

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 14,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 20,55

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,51



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,04

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 15,40

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 39,53

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Швейцарія 21,99



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 26,46

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 18,27

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Одеська 

митниця ДФС

18,87



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Одеська 

митниця ДФС

18,39

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Одеська 

митниця ДФС

Угорщина 52,52

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,73

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 67,50



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

45,47

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

5,12

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

171,56

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

52,41



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 545,42

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Румунія 38,70

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 329,51

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 1 961,24



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Румунія 8,17

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 361,36

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 165,80

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

160,96



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 22,37

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 92,22

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 6,05

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 83,32



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 8,30

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

106,65

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 46,93

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 67,93



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 91,74

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 136,93

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 54,34

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

10,82



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

4,01

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 34,77

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 66,16

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,51



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 29,66

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 40,86

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

353,03

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 10,00



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 44,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 8,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Сумська 

митниця ДФС

Іспанія 175,17

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Сумська 

митниця ДФС

58,53



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

60,89

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

81,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 1 604,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 20,75



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 8,28

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 53,48

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

435,63

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,09



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 10,82

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 49,31

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 62,94

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,18



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,15

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 18,10

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 32,72



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 2 500,98

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,09

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 18,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 11,71



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,86

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,28

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 11,89

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

53,16



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 101,32

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 98,75

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 8,99

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 9,30



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 22,07

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,30

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 4,00

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,81

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 21,14

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,14

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 35,34



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

64,17

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,52

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 11,79

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 115,12



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Черкаська 

митниця ДФС

2,13

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Черкаська 

митниця ДФС

30,67

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 16,42

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 92,04



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Словаччина 61,98

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 6,78

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

62,17

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 601,44



848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 084,60

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 062,20

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 569,72

848390 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та 

колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 

підшипники ковзання для валів; зубчасті 

передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 

кулькові або роликові гвинтові передачі; 

коробки передач та інші варіатори швидкості, 

включаючи гідротрансформатори; маховики та 

шківи, включаючи поліспасти; муфти та 

пристрої для з’єднання валів (включаючи 

універсальні шарніри): зубчасті колеса, 

ланцюгові зірочки та інші елементи передач, 

представлені окремо; частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,35



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 166,21

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 252,85

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,14

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

29,11

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

105,91



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,52

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

166,31

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

49,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,09

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 16,62



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,74

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 14,34

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 184,76

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 38,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

42,18



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 25,63

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 241,63

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 537,68

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 42,45

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 467,50



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 40,95

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 133,45

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 149,37

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 177,29

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 246,30



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 211,78

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 35,27

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

В'єтнам 217,42

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 50,20

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 28,26



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 163,86

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

177,38

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

304,70

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

121,80

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,23



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

56,80

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Житомирська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

77,92

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 4,03

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 83,63

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 134,00



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 245,80

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 46,29

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 131,27

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 121,39

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 189,59



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 180,56

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 50,83

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 89,10

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 6,07

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23 828,00



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Запорізька 

митниця ДФС

152,87

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

114,15

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 59,67

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

249,90

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3 286,00



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Франція 65,48

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Франція 155,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Франція 107,76

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 77,02

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 293,94



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9 414,14

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 81,22

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 66,74

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,53

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 270,25



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 504,45

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 239,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Японія 154,67

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Японія 742,50

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Японія 214,63



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Японія 189,73

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,40

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

191,83

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 171,87

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,61



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 30,08

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 102,12

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 73,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 219,73

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 234,19



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 34,32

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 34,45

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 167,40

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 86,94

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

181,93



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 130,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

507,46

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

111,04

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

523,38

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

448,24



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,17

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

251,56

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

130,90

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

49,13

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

90,22



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

278,05

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

138,10

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

97,30

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 25,81

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,77



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,64

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,52

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Китай 68,16

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 630,63

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 634,31



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 601,98

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 283,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 807,50



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

51,29

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 190,37

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 30,61

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,38



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,61

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,31

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 39,20

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 260,25

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 390,91



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 41,19

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

727,50

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

431,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 70,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 177,03



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 216,41

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 201,84

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,85

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 69,07

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,25



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

98,25

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

121,20

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,34

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

311,59

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,24



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,51

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

114,28

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

129,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

1 084,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

1 149,60



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 61,05

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,32

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 61,64

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,14

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,61



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 299,19

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 53,79

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 541,25

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,08

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

105,05



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,85

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

64,04

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

53,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

43,77

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 72,78



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 121,24

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 225,98

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 157,15

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,49

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,33



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 214,72

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 81,32

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 64,41

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 131,20

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 251,94



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 36,44

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 36,84

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 46,45

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 88,46

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,34



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 68,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 50,20

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 61,38

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 179,53

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 100,43



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 822,42

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 87,73

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 97,80

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,80

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 33,52



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

77,03

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

53,40

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

754,79

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 93,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 63,48



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 66,59

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 61,73

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 37,86

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 119,35

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 110,92



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 153,59

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 86,14

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 39,71

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,42

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30 875,80



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 11,29

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 290,43

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

33,19

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 28,91

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 98,40



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 25,15

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 213,58

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 23,68

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 32,40

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 35,09



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 178,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 37,55

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 24,88

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 12,70

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,85



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 24,92

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 32,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 23,07

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

57,94

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,55



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 31,06

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

14,20

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

92,88

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

13,99

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

12,30



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

15,30

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

147,57

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 30,78

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 11 545,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 144,00



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Полтавська 

митниця ДФС

11,89

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 92,03

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 76,58

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Ірландiя 165,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,87



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,74

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 66,57

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 88,38

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

71,75

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 4 162,80



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 537,95

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 26,91

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Тернопільська 

митниця ДФС

68,62

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 80,10

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 82,45



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 48,02

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 47,74

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 35,17

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,82

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 222,00



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,54

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 67,41

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 37,93

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 64,97

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 25,04



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 372,83

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Аргентина 56,49

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 62,98

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

67,15

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

194,79



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10,27

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 57,84

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

43,66

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 35,29

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,15



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,39

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

93,87

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 18,81

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 62,24

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 43,57



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 26,08

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,82

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 155,89

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

39,07

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Португалія 52,57



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 27,24

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,31

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 43,90

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 54,16

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 33,68



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 21,97

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 390,00

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 139,37

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Черкаська 

митниця ДФС

3,72

848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Черкаська 

митниця ДФС

119,29



848410 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 16,50

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 241,40

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 843,08

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 31,80

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 159,71



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 219,35

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 67,80

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 880,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

582,63

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

131,70

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

176,65

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,94



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 131,82

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 93,75

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 161,14

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 1 714,72

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

41,27

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,38

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 840,83



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 109,03

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 130,78

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Донецька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

588,05

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 985,76

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

146,11

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 6,43

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 376,23



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

734,77

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 407,88

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 801,78

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 709,46

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

828,44

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 705,19

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Болгарія 2 746,03



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6 567,68

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

910,07

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 259,72

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Данія 687,01

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 354,89

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 483,33

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,70



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 1 003,52

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 877,94

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

163,40

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 414,66

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 262,47

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 072,50

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 264,24



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3 818,42

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 116,68

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 481,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 376,25

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

96,92

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

759,92

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

73,47



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 316,17

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 29,85

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 44,38

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 176,94

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

1 058,78

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 83,03

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,98



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,61

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 167,74

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 37,05

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 27,35

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,10

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,38

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 51,13



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

10,15

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 46,52

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 52,75

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 184,40

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 41,68

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,82

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,78



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

218,90

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

63,36

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

214,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,67

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

210,72

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

868,05

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

500,00



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 26,02

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 137,65

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 88,49

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 65,33

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 188,13

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 47,17

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 150,85



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,75

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,75

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 54,29

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,75

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 20,56

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 44,57

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 43,29



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

268,14

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 45,96

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 453,50

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 121,68

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 40,48

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,77

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

887,03



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8 888,34

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 641,99

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 210,42

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,95

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,87

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 416,92

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 250,75



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

71,48

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

43,88

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

54,77

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

566,88

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 144,77

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 79,32

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2 441,51



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 48,88

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 209,38

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 153,67

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 963,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 994,77

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,04

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,08



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 494,03

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 151,68

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 805,81

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 45,98

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 134,48

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 79,23

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 43,19



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 57,48

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

922,71

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5 233,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 8,51

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

458,77

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

218,36

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 22,99



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

52,18

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 102,67

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 48,90

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 130,27

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 421,67

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 20,06

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

406,26



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 221,83

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,04

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 84,99

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Австрія 2 189,63

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 57,13

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 63,60

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

166,39



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

17,82

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 86,43

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 256,46

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 30,11

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

694,29

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 269,53

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

539,63



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 289,91

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

15,30

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

14,01

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

79,45

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

981,32

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 387,13

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 97,16



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

265,91

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 573,46

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 19,50

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 126,08

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 114,83

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,10

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,30



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

153,19

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

200,20

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 136,78

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 56,21

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 74,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 153,39

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 50,67



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 271,05

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,94

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 11,82

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 81,91

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 326,67

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 65,73

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

17,80



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 34,88

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 24,51

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 70,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 92,95

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 884,00

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

1 118,38

848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

172,11



848490 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з 

листового металу в поєднанні з іншим 

матеріалом або складені з двох чи більше 

шарів металу; набори чи комплекти прокладок 

та аналогічних з’єднувальних елементів різних 

за складом, упаковані в пакети, конверти або 

аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 

інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

773,78

848710 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: гвинти для суден 

та їх лопаті:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,72

848710 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: гвинти для суден 

та їх лопаті:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

14,79

848710 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: гвинти для суден 

та їх лопаті:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 63,77

848710 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: гвинти для суден 

та їх лопаті:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

47,59

848710 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: гвинти для суден 

та їх лопаті:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,27

848710 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: гвинти для суден 

та їх лопаті:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 81,32

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

87,63

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 106,40

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

В'єтнам 96,46

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,15



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

115,65

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 62,42

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 59,78

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

59,31

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

146,67

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

77,02

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

38,06

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 74,52

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 532,41

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 35,06

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 401,99

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 112,00

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 34,88

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 47,94



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 56,99

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 91,78

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 185,00

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 653,60

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 170,02

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 598,57

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 83,83

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

24,28

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 103,53

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Аргентина 76,20

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

274,73

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 31,54

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

72,72

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,10



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 28,41

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

109,06

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Японія 5 195,56

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,57

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 502,29

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

55,83

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

346,25

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,06

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 20,61

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 48,63

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 33,53

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 63,29

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 523,85

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,32



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

80,65

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

186,90

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

204,09

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

49,36

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

2 988,81

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

397,50

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,67

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 32,00

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 59,56

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 44,71

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,97

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 17,56

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,85

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

337,50



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,66

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

111,75

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 046,82

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

212,96

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 586,10

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

382,12

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2 475,45

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 168,83

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 766,73

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,26

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

267,06

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

40,16

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

49,62

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 11,48



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 19,16

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 688,55

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 189,40

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,47

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 102,70

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 667,91

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,22

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 3 804,58

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 55,95

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 29,66

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 263,13

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2 167,54

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 39,92

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

857,18



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 392,60

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 17,37

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 168,34

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 21,40

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 767,95

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 229,67

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 384,42

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 505,57

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 280,61

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

108,49

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 262,60

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 240,70

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 36,41

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 164,44



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 76,86

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

80,76

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 19,86

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 100,49

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 81,05

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 14,78

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 31,92

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

127,84

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Австрія 818,86

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 383,00

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 424,47

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,19

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 355,50

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 1 330,00



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 482,27

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 118,36

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 33,53

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 17,72

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,52

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 13,64

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 175,00

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 13 348,00

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,37

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1 004,72

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1 850,25

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

851,30

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 80,39

848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Румунія 239,51



848790 Частини обладнання, в іншому місці не 

зазначені, що не мають електричних з’єднань, 

ізоляторів, контактів, котушок, проводів або 

інших електричних елементів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 44,61

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 4,26

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 67,19

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 152,98

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

116,70

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 179,04

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

208,65

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,62

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 442,69

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 15,34

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 65,11

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 160,84

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 41,45

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,37

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,47

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

328,92

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 154,15

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 97,48



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 552,50

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 113,12

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

79,62

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 560,78

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 345,05

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 174,86

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 362,08

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 206,91

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 96,55

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 510,20

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 138,80

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 263,26

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 15,20

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

1 348,90

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 19,33

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

70,02

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 232,00

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,94



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,78

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 178,93

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,47

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,28

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 78,22

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,10

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 34,62

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,12

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

49,66

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,77

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,26

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,04

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 11,37

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 123,68

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Польща 12,11

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 52,24

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 26,59

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 066,67



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

89,70

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

47,72

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 65,59

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 54,29

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 70,70

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 65,16

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 274,23

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,64

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 52,87

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 34,11

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,75

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2 389,00

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,77

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,78

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,08

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

214,00

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

1 529,71

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

494,53



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

653,50

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

121,69

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

52,29

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

129,80

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

115,91

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

475,25

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,42

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

229,76

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,35

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 71,04

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 13,84

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,47

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 53,58

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 183,59

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,74

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,25

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 611,25

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,37



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,72

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 842,50

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,78

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,30

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,59

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

102,47

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 65,36

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14,58

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,12

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 62,11

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 123,31

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 202,89

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,18

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 45,41

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 53,12

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 22,29

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 26,94

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,42



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 29,06

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 834,75

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 158,98

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 153,67

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 208,02

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 247,72

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 783,90

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,94

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,98

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 185,10

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 72,33

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,23

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 2 019,82

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,30

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 350,33

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 214,31

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

280,18

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,43



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

31,73

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

40,82

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,91

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

185,72

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

72,65

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 4,36

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

4,87

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,17

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 210,07

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 158,16

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

104,20

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 171,98

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 77,45

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 425,19

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 419,03

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Швейцарія 840,54

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,41

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,25



850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 218,12

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

233,33

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

0,78

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 350,53

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

209,20

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 11,42

850110 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

потужністю не більш як 37,5 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 132,35

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 314,82

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,07

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

135,66

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,61

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,49

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,09

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,05

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 62,37



850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,96

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,89

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,57

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,96

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,36

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 13,33

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 17,82

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 9,87

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 17,25

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 21,54

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,16

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 232,26

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 267,56



850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 80,54

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,41

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 48,18

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,51

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 61,23

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

528,97

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,26

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,57

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 12,58

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,30

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

182,81

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 75,67

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

39,86

850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Швейцарія 302,90



850120 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): двигуни 

універсальні постійного/змінного струму 

потужністю понад 37,5 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,75

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,84

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

115,19

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 43,80

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 920,93

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 304,73

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Житомирська 

митниця ДФС

415,43

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,10

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,84

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

150,52

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 158,87

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Запорізька 

митниця ДФС

313,05

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Франція 97,30

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Франція 111,26



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 928,65

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 27,55

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Японія 122,40

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,87

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 109,90

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 39,85

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,92

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,31

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

144,30

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

84,41

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,20

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

186,60

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

180,26

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

738,67



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

181,27

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 44,23

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 17,73

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,63

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

596,45

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,28

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,42

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,40

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 254,43

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,50

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

347,89

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Данія 45,15

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

473,46

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,65



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

260,14

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

38,32

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

364,18

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 234,18

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 592,00

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 15,36

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,83

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,99

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,45

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,42

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 123,01

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 99,07

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,78

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,67



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,89

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

68,38

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,28

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

73,46

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 344,58

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 76,34

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,14

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 194,10

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 193,95

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 991,43

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 21,66

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 80,35

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 309,75

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 101,09



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 33,61

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 36,29

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 167,42

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 135,98

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

54,43

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,39

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

47,81

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 36,95

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 26,66

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 154,06

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 164,59

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 44,63

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 45,04

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 72,16



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 548,22

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 47,22

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,75

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,33

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

99,26

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

198,64

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

297,55

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

644,33

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

160,92

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

11,95

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 34,98

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 22,73

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 17,07

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 47,84



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Данія 85,08

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

214,38

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 51,49

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,75

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

191,80

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 101,14

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 46,27

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

49,58

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

6,21

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

5,04

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

8,87

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 928,41

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 171,44

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 75,39



850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 312,66

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

2,03

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,51

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 35,69

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 95,90

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 21,93

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

25,92

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

96,48

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 6,45

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 43,51

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 81,07

850131 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю не більш як 750 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 49,90

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 29,40



850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 122,19

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 40,80

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

45,18

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 66,31

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Індія 59,44

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

47,77

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,42

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,71

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,17

850132 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 750 Вт, але не більш 

як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 136,19

850133 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

постійного струму; генератори постійного 

струму: потужністю понад 75 кВт, але не більш 

як 375 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 20,21



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 25,10

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 76,34

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

284,06

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 13,21

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,81

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,52

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 11,06

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

76,46

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 49,02

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 116,07

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Запорізька 

митниця ДФС

11,58

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Запорізька 

митниця ДФС

Україна 25,30

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

12,16

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

68,36

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

7 033,76

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,85

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,98

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,39

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,94

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,59

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,18

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,53

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,66

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,29

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,36

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 599,82

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,11

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 44,10

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,86

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,04

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,64

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 18,64

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,88

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 21,87



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 28,53

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,45

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 93,33

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 11,60

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 14,28

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 17,03

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 6,15

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 5,00

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 22,98

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 28,04

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 12,88

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,22

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,42

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

18,51

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

196,41

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 7,24

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

82,76



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,69

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

94,94

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,23

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,50

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,54

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,11

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,47

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,31

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,43

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,17

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,05

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,53

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,47

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,45

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,42

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,82

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,25

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,97



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,57

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,92

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

116,27

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,70

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14,07

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,91

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 44,10

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 18,49

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,02

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 128,08

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,00

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,22

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 12,25

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 3,76

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 31,56

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,84

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 38,40

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,21



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,01

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,47

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 185,09

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,07

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 44,39

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 71,55

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 10,60

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,39

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 15,36

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,91

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 6,41

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,90

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

26,22

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,25

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 20,28

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

49,02

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,96

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 20,34



850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 12,02

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,87

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 358,06

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

504,83

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,16

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 132,10

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,88

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

4,47

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 3,75

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,43

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Швейцарія 1 180,33

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Черкаська 

митниця ДФС

Данія 11,55

850140 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму однофазні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,85



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,05

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,54

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 22,32

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,81

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 44,67

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 13,82

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

27,44

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Донецька 

митниця ДФС

Румунія 21,58

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 16,12

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 12,72

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,02

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 24,25

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 33,73

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 6,25



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

82,82

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 5,71

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 2,70

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,55

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,42

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,46

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,34

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,14

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,17

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,42

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 303,15

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

793,68

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,39

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Японія 161,50



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 7,46

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 189,51

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,92

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,01

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,64

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 56,25

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,90

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 34,98

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,29

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 64,02

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,67

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 15,73

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,56

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,45



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

73,95

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

238,47

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,84

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

19,17

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 42,52

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 80,18

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 49,50

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 170,52

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,92

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 533,57

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,85

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,04

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,66

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,82



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,19

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

69,84

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,96

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 23,30

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 26,06

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

453,61

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 746,53

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 297,80

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

402,64

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,70

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 241,61

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 26,01

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 74,14

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 267,17



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 29,01

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,21

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,30

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

156,71

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 151,63

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Полтавська 

митниця ДФС

Словаччина 127,87

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 25,85

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 23,03

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 22,50

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 182,99

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,67

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 8,68

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 9,13

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 120,53



850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 377,25

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,11

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,50

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,14

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,80

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 11,11

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 703,25

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 135,00

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Словаччина 79,65

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сербія 1 055,23

850151 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю не 

більш як 750 Вт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 612,68

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,86

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 18,54

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 162,76



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

29,90

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 31,95

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 11,21

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 20,67

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

64,68

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,94

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,95

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

207,86

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 10,21

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,30

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Донецька 

митниця ДФС

6,42

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Донецька 

митниця ДФС

Румунія 7,77

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 8,21

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 10,42



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 10,45

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 35,28

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

77,34

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Житомирська 

митниця ДФС

99,77

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,35

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 9,37

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,68

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 65,85

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,12

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,22

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 33,75

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Польща 57,88

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 4,40

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 68,21



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

18,05

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,31

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

103,89

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,79

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,49

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,39

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,05

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,61

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,42

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,54

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

278,13

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,66

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,80

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,56



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 49,04

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,76

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,00

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 13,05

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,19

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 125,89

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,72

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 7,57

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

91,51

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 91,27

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 4,54

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,20

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,33

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,66



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,55

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,08

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,15

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,25

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,71

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,14

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,51

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,85

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 78,26

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,51

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,51

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 113,63

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 84,44

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,33



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,70

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,41

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,17

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 3,30

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 6,29

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,76

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

171,99

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 5,08

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,58

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,44

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 22,23

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 9,41

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,12

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Миколаївська 

митниця ДФС

3,93



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,45

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,08

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Полтавська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,52

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,72

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 278,11

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 17,61

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 5,85

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 187,04

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,18

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,18

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 13,00

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,06

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,44

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,92



850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 30,53

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

444,64

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,21

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 182,00

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 13,66

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,78

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,24

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 14,65

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,58

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 5,43

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 68,62

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,33

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Чернівецька 

митниця ДФС

Бразілія 11,63

850152 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

750 Вт, але не більш як 75 кВт:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

264,75



850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 18,60

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 21,67

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,02

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,42

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,08

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,27

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,46

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,21

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,58

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 14,28

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,96

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,52

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Миколаївська 

митниця ДФС

4,75

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 62,81



850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,69

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,14

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 64,09

850153 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): інші двигуни 

змінного струму багатофазні: потужністю понад 

75 кВт:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,73

850161 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю не більш як 75 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Латвія 8,40

850161 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю не більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,30

850161 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю не більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,54

850161 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю не більш як 75 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 848,05

850162 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 

375 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

285,77

850162 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 

375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,11

850163 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок): генератори 

змінного струму (синхронні генератори): 

потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 

750 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,32

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,76



850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 10,31

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,39

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,05

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 6,01

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,75

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,99

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,84

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,72

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,55



850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,55

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 12,89

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,20

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Полтавська 

митниця ДФС

8,44

850211 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю не 

більш як 75 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 8,35

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,58

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,28

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,71

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,11



850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 7,12

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,29

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,40

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 8,80

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,60

850212 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 5,27

850213 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

375 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,71

850213 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

375 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,68

850213 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,16



850213 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,07

850213 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,43

850213 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння із запалюванням від стиснення 

(дизелем або напівдизелем): потужністю понад 

375 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,85

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,76

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,44

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,06

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,83

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,36

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,68

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,20

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,15

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,59



850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,34

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,20

850220 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: електрогенераторні 

установки з поршневим двигуном з іскровим 

запалюванням:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,20

850239 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: інші 

електрогенераторні установки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 150,83

850240 Електрогенераторні установки та обертові 

електричні перетворювачі: перетворювачі 

електричні обертові:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 75,75

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,69

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 13,92

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,48

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 140,34

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 9,74

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

31,65

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,30

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,85

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,78

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 25,55

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

427,13

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 197,80

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 26,00

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

23,98

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,92



850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

58,59

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,09

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,56

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,23

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

72,14

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,51

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 32,37

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Індія 95,81

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 30,61

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 67,86

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,37

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 33,40

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 99,49

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 26,95

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Свазіленд 30,51

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 37,51

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 6,51

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,37

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,00

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,44

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,61



850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 64,55

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 14,76

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 21,24

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,60

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,13

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 69,19

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,85

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,04

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,27

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,92

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,44

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

44,93

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

139,75

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 623,27

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 447,94

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,28

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,52

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 159,47



850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 22,57

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 110,04

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 21,12

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

77,14

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 15,29

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 25,29

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,04

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 913,00

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 375,09

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,85

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Одеська 

митниця ДФС

4,53

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

402,29

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,15

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 4 988,04

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 20,65

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 39,97

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 20,33

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 14,18

850300 Частини, призначені виключно або переважно 

для машин товарної позиції 8501 або 8502:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 1,98

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 9,96

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,69



850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,46

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Запорізька 

митниця ДФС

27,43

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,40

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,36

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

Китай 81,52

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

1 864,78

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,64

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 38,43

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 22,96

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,76

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 63,98



850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 38,95

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 41,67

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 55,61

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,26

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 45,91

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 4,81

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 5,57

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 15,30

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,89

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Чернігівська 

митниця ДФС

Франція 2,89

850410 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

баластні елементи для розрядних ламп або 

трубок:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сербія 18,52



850422 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

трансформатори з рідким діелектриком: 

потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 

10 000 кВ·А:

Рівненська 

митниця ДФС

Хорватія 123,09

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 16,91

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 4,89

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

11,74

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,23

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Житомирська 

митниця ДФС

51,03

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Житомирська 

митниця ДФС

670,12

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 6,06

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 39,63

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,51

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 31,45



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,68

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 21,86

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,75

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 16,17

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 48,67

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

124,40

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 67,54

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,14

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 256,38

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

17,72



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

331,00

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,01

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,29

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 8,40

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 60,39

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,10

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,74

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 45,55

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Франція 330,93

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,90

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,42



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 328,81

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,62

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 108,88

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 123,15

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5 860,00

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,59

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,59

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,33

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 84,24

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

160,77

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,52



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,82

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,35

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

704,44

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 251,47

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

605,00

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

46,15

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

1 197,19

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

57,58

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 609,38

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,06

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,12



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 47,71

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7 907,80

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,98

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,82

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 73,04

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,16

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,70

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,74

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 361,96

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 44,36

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 598,00



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 813,75

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,80

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 40,76

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 19,95

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 663,01

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,57

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 13,68

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 258,58

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,42

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

115,89

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25 650,00



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,50

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

801,63

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 49,38

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,18

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

136,50

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,63

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 8,04

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

2 078,40

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

20,32

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,99

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 91,64



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 33,29

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 28,42

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

90,00

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 36,22

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,10

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Тернопільська 

митниця ДФС

18,91

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4 057,59

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,72

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 25,20

850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 66,67



850431 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю не більш як 

1 кВ·А:

Черкаська 

митниця ДФС

43 033,33

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,48

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 25,07

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Польща 20,68

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Польща 233,57

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 6,07

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Франція 23,71

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

7,74

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,33

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 132,16

850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,77



850432 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 15,99

850433 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,67

850433 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,94

850433 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 225,69

850433 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші трансформатори: потужністю понад 

16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 273,87

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Вінницька 

митниця ДФС

41,80

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 220,87

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 302,81

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,46

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 292,91

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

949,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 139,87



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 60,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 18,30

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 305,97

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 28,18

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 47,09

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 29 962,10

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 65,25

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 51,65

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 97,13

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 181,78

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 789,29

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 185,05

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

222,44

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 43,53



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 74,12

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,60

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,52

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 600,48

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 165,64

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 419,23

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Житомирська 

митниця ДФС

Індонезія 177,98

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

338,66

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Житомирська 

митниця ДФС

Японія 139,47

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 96,74

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 65,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 49,27

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 43,81

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 29,09



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 142,45

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 79,50

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 287,70

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 59,96

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 35,42

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 66,90

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 142,40

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 32,08

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 255,22

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

97,22

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

55,18

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

38,37

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

51,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

77,32



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

142,94

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

64,75

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

321,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

1 708,98

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

53,85

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 59,24

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 67,63

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

376,80

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,60

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 242,16

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 19,70

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,08

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 51,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,40



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,67

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 183,64

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 65,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 252,99

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,62

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 100,45

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,53

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

1 757,44

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 70,27

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,08

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,83

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 49,30

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,89

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,21



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 217,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,64

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 70,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 125,80

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 60,41

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,43

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 48,85

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 174,41

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,78

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,62

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 49,91

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 65,65

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 167,40

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 106,63



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 54,02

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 292,85

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

328,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

243,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 692,66

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 53,28

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 78,47

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 801,67

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 240,59

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 61,01

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 22,21

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 51,51

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 948,32

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 247,63



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

53,38

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,01

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,98

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 117,86

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

210,57

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

57,41

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

273,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

50,34

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

118,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

12,81

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

159,77

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

147,95

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

63,29

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

123,22



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

706,34

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

551,93

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

58,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

69,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 56,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 119,55

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 105,68

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 136,31

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 26,01

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 59,63

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 71,95

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,94

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 78,02



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,05

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,96

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 120,11

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,43

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 111,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,50

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,20

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,38

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 97,72

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,47

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 115,48

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,23

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 200,11



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,23

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 82,92

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 112,38

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 37,69

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 224,26

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,30

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 61,25

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6 599,50

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 536,71

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,16

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

68,97

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

143,32

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,96



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

141,13

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

69,58

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

344,19

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

53,36

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

471,44

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

87,06

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

323,03

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 503,11

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

724,90

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

542,75

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 214,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 28,12

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 30,26

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 12,16



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 54,41

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 11,65

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 44,44

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 25,22

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 555,56

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 216,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 58,02

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,16

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 444,31

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 39,57

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 69,71

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 83,07

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 353,89

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 140,04



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 72,99

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 970,46

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 303,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

60,41

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

41,80

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 394,08

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 41,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 863,97

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 74,12

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 414,25

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 96,75

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 249,95

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 233,33



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 863,73

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 18,20

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 56,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 16,68

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 746,80

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 16,78

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Пуерто-Ріко 167,03

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 138,32

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 67,26

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

127,84

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

59,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 47,81

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 108,37

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 163,17



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,85

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,32

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,46

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,42

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,19

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

392,58

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 301,10

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 91,84

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 21,16

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 117,73

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,39

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 51,12

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 122,34

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 78,52



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,38

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,97

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,03

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,54

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

241,72

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

156,24

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

91,40

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

215,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,29

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 714,54

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 014,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

314,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

112,35



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

468,15

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

683,12

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 44,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 113,43

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 116,96

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 49,38

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 59,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 39,93

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 48,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 22,24

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 138,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,24

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 253,43



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 149,19

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 227,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 363,34

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 1 287,47

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 38,38

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 2 404,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 32,28

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 12,92

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 49,09

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 12,55

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 261,33

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1,45

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 838,62

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 29,20



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 199,92

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 122,18

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 50,90

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 326,18

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 5,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 181,50

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

112,41

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

167,28

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

863,99

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

227,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

96,95

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

189,26

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 39,40

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

677,28



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 408,42

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 163,51

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 290,31

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 439,00

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 64,66

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 43,22

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 49,64

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 873,88

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 96,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 195,54

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 180,39

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 77,56

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Швеція 98,12

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 68,19



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,25

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,70

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 28,96

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,89

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 250,26

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 926,15

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 177,10

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 22,78

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Тернопільська 

митниця ДФС

58,17

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 17,14

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Данія 38,13

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 583,81

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 796,91

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,38



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,50

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 34,17

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,61

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 42,53

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

86,47

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

175,11

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

28,37

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 94,21

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,40

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 669,04

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Черкаська 

митниця ДФС

3 519,22

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 88,36

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,43

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 145,01



850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Іспанія 25,76

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 69,29

850440 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

перетворювачі статичні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 12,36

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 57,40

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 360,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 7,83

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 46,74

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 72,57

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 46,36

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 50,40

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 245,71

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Запорізька 

митниця ДФС

200,45

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 134,57

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 94,30



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,89

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 70,76

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,33

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 197,01

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

464,78

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 94,03

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 46,18

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 141,57

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 194,75

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 279,26

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 379,27

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

65,72

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

23,56

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

122,71



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

209,94

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 178,97

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 16,67

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 399,51

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,23

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,96

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

375,93

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

476,49

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

158,81

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

428,78

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

696,94

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 22,86

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 90,37

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

229,16



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,27

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,63

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,99

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,61

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 110,45

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 345,57

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 176,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 208,69

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 806,32

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 417,50

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 51,96

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,93

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,81



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 375,87

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 222,73

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 115,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 194,17

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 227,05

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 75,91

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 46,07

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,46

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1 385,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 184,11

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 355,40

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 152,30

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,50

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

107,95



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

27,48

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

40,66

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

40,09

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

129,04

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

458,89

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

429,05

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 228,57

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 163,72

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4 615,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 169,68

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,21

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

163,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

431,59

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,80



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,10

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,67

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 30,47

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 97,59

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14,07

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,98

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 367,98

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,41

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 21 036,67

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 179,80

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 588,73

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,20

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 890,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9 730,77



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 237,75

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 250,94

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 1 042,25

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,38

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 48,55

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 13 710,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 895,87

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 207,14

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,97

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 37,97

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 91,89

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 51,66

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 76,54

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 576,29



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,92

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 394,98

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 46,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 386,86

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,09

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 105,45

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 259,44

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 233,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

900,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

153,09

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 93,72

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 6,47

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 560,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 17,36



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 367,13

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 101,89

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 506,89

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 283,96

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

850,00

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 119,97

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

48,44

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

66,67

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

250,08

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

Малайзія 428,62

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

235,71

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

491,88

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

478,33

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 218,73



850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 478,26

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

88,57

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,87

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 66,92

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 134,90

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Тернопільська 

митниця ДФС

637,19

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Тернопільська 

митниця ДФС

158,27

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Японія 451,25

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

26,53

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 154,55

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Черкаська 

митниця ДФС

1 171,18

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Черкаська 

митниця ДФС

3 723,20

850450 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

інші котушки індуктивності та дроселі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 3 613,17

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7 358,88



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 106,92

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 345,77

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 227,12

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,54

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

27,43

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 527,18

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,85

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,80

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 120,70

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

540,00

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,55

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

70,85

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 154,18

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,13



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

293,99

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

246,14

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11 713,63

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

36,86

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 415,64

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 108,02

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 328,31

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 101,90

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

149,15

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

97,87

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,61

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,61

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 61,99

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 321,55



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,27

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 970,88

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 69,20

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 79,23

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 678,57

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8 185,03

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

66,60

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

224,75

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

575,49

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 871,95

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 156,90

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 98,92

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 265,63

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 83,00



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,38

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 217,51

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,14

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 238,00

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 845,78

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 38,42

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 175,93

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 35,18

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 141,45

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 40,29

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 260,58

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 233,17

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 75,29

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,40



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 590,45

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,20

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 88,35

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 84,17

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 7 125,00

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 359,11

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 127,50

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 324,14

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 331,48

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 33,99

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 17 800,00

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

81,04

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

82,07

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

238,83



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

128,15

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 272,86

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

1 652,45

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 255,93

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1 357,63

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

27,63

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

518,59

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Японія 682,58

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 635,00

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Японія 736,84

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

17,44

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 1 064,53

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 99,01

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,54



850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 16,09

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 1,35

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 1,36

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 268,76

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

2 069,57

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 185,84

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 260,54

850490 Трансформатори електричні, статичні 

перетворювачі електричні (наприклад, 

випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Австрія 590,64

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 15,32

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

180,26



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 40,50

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

107,11

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 30,00

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 127,00

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 96,73



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,98

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 135,38

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,06

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,95

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,80



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 28,21

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,15

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,50

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,35

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 70,14



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,18

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,20

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

43,75

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

42,01

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,98



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 34,76

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 86,78

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 20,67

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 26,56

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

334,29



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

106,43

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,01

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,80

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,43

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 76,45



850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 331,03

850519 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: магніти 

постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після 

намагнічування: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,50

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

180,97

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

324,53

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 104,23

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 852,97



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 165,50

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 291,69

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 20,47

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 2 116,50

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 104,23

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 15,89

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 512,35



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 778,38

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 433,51

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 9,16

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Донецька 

митниця ДФС

32,28

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Житомирська 

митниця ДФС

255,36

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 97,40

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Запорізька 

митниця ДФС

1 985,63



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,56

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 163,28

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,23

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

251,62

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

106,88

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 183,79

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 70,57



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 300,61

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,46

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 231,05

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 24,96

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Індія 3,56

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 29,94

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 30,83



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 273,09

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 64,18

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 144,12

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 174,50

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 87,27

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 99,37

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 241,03



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 234,27

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

227,83

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

133,20

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

159,31

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

449,30

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 92,42

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 143,01



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 176,76

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 72,88

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 990,00

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 11,91

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 164,95

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,89

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

425,39



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

265,00

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 521,61

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,35

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 223,72

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,89

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,07

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

2 152,50



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

123,80

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

534,61

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

376,12

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

229,19

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 257,32

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

432,23

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,27



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,60

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 164,78

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

291,30

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

68,38

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

39,03

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 68,76

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 75,06



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 88,23

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 114,31

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 93,64

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 158,48

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 174,00

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,26

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 260,57



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 505,73

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 168,85

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 112,68

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 195,88

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 51,82

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

181,41

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 217,20



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 439,83

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 117,22

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Швеція 312,09

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,95

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 70,58

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 294,46

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 111,13



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

281,63

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

349,23

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 368,25

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 259,84

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 89,01

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

63,42

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,89



850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 70,46

850590 Електромагніти; магніти постійні та вироби, 

призначені для перетворення на постійні 

магніти після намагнічуван-ня; електромагнітні 

або з постійними магнітами затискні патрони, 

затискачі та аналогічні прист-рої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електро-магнітні піднімальні головки: інші, 

включаючи частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 311,14

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська 

митниця ДФС

322,48

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,44

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,75

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,37

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,34

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська 

митниця ДФС

22,86

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 2,77

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,09

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,12

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 4,71

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 12,07

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 7,55

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 44,33

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,29

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 17,00

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,14

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,56

850610 Первинні елементи та первинні батареї: 

діоксид-марганцеві:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,18



850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Волинська 

митниця ДФС

Індонезія 1 930,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,09

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Закарпатська 

митниця ДФС

Індонезія 103,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 258,37

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 005,29

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Китай 20,35

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Китай 60,80

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Китай 77,58

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Китай 96,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Китай 8,66

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

830,34

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

132,60

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Литва 960,38

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

257,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська 

митниця ДФС

Китай 44,59

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 155,42

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 796,50

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 830,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 1 153,97

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 509,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 91,61

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 66,67

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 581,00



850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 256,50

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 274,50

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 69,44

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,44

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 34,04

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,52

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

462,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Київська міська 

митниця ДФС

123,87

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 13,06

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Львівська 

митниця ДФС

Китай 31,00

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Львівська 

митниця ДФС

Китай 402,31

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 81,60

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Львівська 

митниця ДФС

82,21

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

346,83

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Одеська 

митниця ДФС

Китай 29,15

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Рівненська 

митниця ДФС

Індонезія 373,33

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Рівненська 

митниця ДФС

Китай 295,16

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

133,67

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Черкаська 

митниця ДФС

Швейцарія 123,35

850650 Первинні елементи та первинні батареї: літієві: Черкаська 

митниця ДФС

2 009,26

850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 96,67

850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 3 293,75

850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1 938,37



850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 253,56

850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,93

850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 2,00

850680 Первинні елементи та первинні батареї: інші 

первинні елементи та первинні батареї:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,31

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,93

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 2,35

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Мексика 2,25

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 2,65

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 2,75

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,21

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 2,26

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,08

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,64



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 18,08

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 9,17

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,13

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,11

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 10,77

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 2,98

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,70

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,67

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 3,81

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Україна 2,09

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,39



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,72

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,54

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,04

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,45

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,02

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,25

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

6,27

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

3,41

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,40

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,19

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,83



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,92

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,16

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,35

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,92

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 14,89

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,09

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,25

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

2,51

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,81

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,92

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,57



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 6,90

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 7,17

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,63

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,26

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 2,15

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 2,28

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,78

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,20

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,36

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

47,06

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,46



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,82

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,58

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,36

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,05

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,18

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,92

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,56

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,53

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,48

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,22

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,79



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,24

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,30

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,18

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,41

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,25

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 2,45

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 2,60

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 2,58

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,08

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,22

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,77



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,63

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

2,57

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 3,24

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,93

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,76

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,27

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 4,45

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,99

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 3,28

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Одеська 

митниця ДФС

В'єтнам 3,97

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2,80



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,20

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,07

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,01

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,34

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 3,25

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 7,59

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 3,45

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 2,96

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,40

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,39

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,82



850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,74

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,40

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 2,05

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Херсонська 

митниця ДФС

Болгарія 2,99

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 3,01

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 2,58

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 3,53

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,04

850710 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

свинцеві, що використовуються для запуску 

поршневих двигунів:

Черкаська 

митниця ДФС

6,13

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 85,21

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 9,83



850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,73

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,87

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Запорізька 

митниця ДФС

Словенія 2,56

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,58

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,46

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,94

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,75

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,95

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,44

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,85

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 28,41

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 5,36

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,51

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,19



850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 8,29

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 8,70

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,54

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 18,04

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 13,71

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 1,80

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 3,23

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,01

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,89

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,62

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,67

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,05

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,95

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 3,05



850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 3,23

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,78

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 9,17

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,69

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,54

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,10

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 27,51

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,60

850720 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

інші акумулятори свинцеві:

Херсонська 

митниця ДФС

Болгарія 2,55

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

50,88

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

69,04

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

Японія 42,35

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 168,11

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,14



850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

283,98

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

242,52

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська 

митниця ДФС

2 593,32

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 44,90

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 23,75

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 47,48

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 38,99

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 131,32

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 477,73

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,06

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 64,88

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

135,01

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 93,86

850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,58



850730 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

нікелево-кадмієві:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 16,14

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 494,75

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 13,69

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 567,83

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 5,91

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 6,50

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 124,80

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,50

850790 Акумулятори електричні, включаючи 

сепаратори для них, прямокутної (в тому 

числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 2,40

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Гонконг 280,79

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 43,98

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 50,96

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

161,67

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 39,74

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 56,89



850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 12,30

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 1 105,00

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 81,24

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 22,08

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 35,67

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 66,60

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,73

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 235,56

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,52

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

68,09

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 16,79

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 21,49

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 28,30

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 23,04

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 21,50

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,52

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 33,71

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 24,12



850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,66

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,66

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,34

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,10

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,37

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

41,42

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,24

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 17,66

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,07

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 35,00

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,43

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 20,31

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

59,51

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 469,57

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 13,04

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 36,95

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,99

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 47,08



850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 40,61

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 14,60

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,23

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 638,00

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 165,00

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 77,28

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 36,10

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

30,50

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,96

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,67

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,03

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,37

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,58

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,03

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 55,05

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,08

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,92

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,58



850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,79

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,53

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,00

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,62

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,33

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,69

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 18,56

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Львівська 

митниця ДФС

13,08

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,71

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,00

850990 Машини електромеханічні побутові з 

умонтованим електродвигуном, крім пилососів 

товарної позиції 8508: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,80

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,03

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 10,96



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 142,73

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,73

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,78

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,86

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

8,35



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

19,34

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 49,89

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 19,13

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,70

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 146,47



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 97,40

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 142,47

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 119,16

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 135,80

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2 112,78



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Індія 16,45

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Індія 182,49

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 75,78

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,17

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 44,31



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 130,69

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,14

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 71,66

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,22

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,39



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,28

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,90

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 13,18

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

73,73



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

117,48

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,56

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,74

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,20

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 180,50



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,97

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,72

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

180,25

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,92

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 144,60



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 68,62

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 21,47

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 77,12

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 123,40

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,50



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 220,33

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 71,96

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 63,17

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 203,51

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 34,81



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 236,13

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,83

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,65

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,76

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,13



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,95

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,15

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 27,31

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 70,83

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 9,87



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,73

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,44

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,12

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,32

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

352,25



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,53

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 610,44

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 4,12

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 190,59

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

55,97



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 192,93

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 221,92

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 153,36

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 128,93



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 95,96

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 83,61

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 34,85

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 57,76

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 62,48



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 32,70

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,00

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 16,21

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 20,64

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 18,64



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індонезія 19,89

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

6,47

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

6,64

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

6,50

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 449,50



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 18,76

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 45,67

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 75,67

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,10

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,50



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 103,59

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,50

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 110,13

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 24,25

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 76,66



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,99

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,17

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,43

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 25,34

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,24



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 20,96

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,84

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 5,08

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49,71

851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 60,11



851110 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

свічки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індонезія 21,60

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,41

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Домініканськ

а Республіка

70,91

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 121,91



851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 67,63

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 126,39

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 93,70

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 117,56



851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 187,95

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,63

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,41

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 52,78



851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 20,64

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 12,20

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Полтавська 

митниця ДФС

537,02

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 19,21



851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

851120 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

магнето-запалювання; магнітоелектричні 

генератори постійного струму; маховики 

магнітні:

Черкаська 

митниця ДФС

10,22

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 193,70

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

128,22



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 147,22

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

28,56

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,46

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 35,22

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 23,38



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 47,37

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 95,85

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 71,14

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

10,55

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 80,40



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 74,60

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 74,59

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 70,28

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 66,19

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 71,02



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

862,70

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 260,95

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 31,96

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 30,03

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 52,21



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 172,19

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,75

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 69,11

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 36,67

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 210,77



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 221,63

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 57,47

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 836,12

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 76,71

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 227,03



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,65

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 77,41

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,77

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 125,41

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,01



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,01

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,79

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,88

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 17,75

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 27,83

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

92,33

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

188,09

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

116,91

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 33,43



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,52

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 78,97

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 96,61

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 114,18

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 79,48



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

63,61

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

101,49

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,54

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,14

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,58



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,01

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 108,84

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,77

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,34

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

132,15



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,13

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,83

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 39,58

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,30

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 104,29

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 82,72

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,73

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,37

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,68



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 149,29

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 98,66

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 118,75

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

61,83

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,91



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

60,14

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 93,82

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 66,56

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 92,09

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 65,54



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 50,18

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

188,98

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 48,48

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

72,87

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 16,37



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 21,48

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 19,94

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 33,17

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,10

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 18,21



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

152,94

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

6,15

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

6,49

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Одеська 

митниця ДФС

6,22

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Полтавська 

митниця ДФС

11,04



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 79,14

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 87,09

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,10

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,98

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

9,47



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,52

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 79,89

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 27,33

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 27,56



851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Португалія 39,49

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 33,52

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 74,64

851130 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

розподільники; котушки запалювання:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 10,56

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 14,10



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,31

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 33,95

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,16

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 43,62

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

9,93



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 35,55

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 5,05

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Запорізька 

митниця ДФС

29,48

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 8,01

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 13,91



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 554,96

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Японія 94,16

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 20,23

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,41

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,54



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 59,00

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,08

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,00

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,11



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

489,98

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

83,79

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

32,80

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 37,51

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 14,77



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,77

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,38

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,20

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,08

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,01



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

29,27

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,94

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,36

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,95

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,13



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,87

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,97

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 49,77

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 10,02

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 25,91



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 17,51

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 40,18

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,71

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,47

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,97



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

107,07

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 20,77

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 28,09

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 74,28

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,87



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,75

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 16,52

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 16,68

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 9,06

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,95



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,60

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,33

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

35,77

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,49

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,82



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,92

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,57

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 19,50

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 46,76

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 16,06



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 40,44

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,12

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,98

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 24,91

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,56



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Львівська 

митниця ДФС

16,30

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 47,96

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,01

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

21,47

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,03



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 8,70

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словенія 30,85

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словенія 13,42

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,47

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Одеська 

митниця ДФС

6,21



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Одеська 

митниця ДФС

6,18

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 19,77

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,41

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

77,38

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 11,87



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Мексика 35,06

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 26,27

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,71

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Харківська 

митниця ДФС

8,03

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,54



851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 24,39

851140 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

стартери та стартер-генератори:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 12,16

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,33

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 25,55

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 41,62



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 34,64

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,51

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,15

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

130,63

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Житомирська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

45,64



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 30,80

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 30,75

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Запорізька 

митниця ДФС

50,89

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 7,84

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Японія 25,14



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 11,30

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 41,29

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 40,33

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,49

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Японія 13,84



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 6,68

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 9,45

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 94,43

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Франція 28,23

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,81



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,22

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,85

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 6,27

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,21

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

20,60



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

96,49

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,75

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,06

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,67

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 72,02



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 69,77

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 51,76

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,66

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

47,50

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,37



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,13

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,04

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,09

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,69

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сьєрра-

Леоне

45,74



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 31,62

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 81,61

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

65,77

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

48,68

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,60



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,93

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,68

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,95

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,93

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,71



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,24

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 112,07

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 106,71

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,41



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 14,70

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 85,43

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 18,43

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 119,15

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 59,76



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,05

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,88

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 65,12

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Іспанія 128,26

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Іспанія 34,07



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Литва 23,62

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 14,10

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 57,80

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 6,48

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 35,20



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,94

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 42,11

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,83

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словенія 42,71

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 47,11



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 21,31

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 17,02

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

43,63

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 33,47

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,82



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 13,02

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

85,43

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,10

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 8,89

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,26



851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Харківська 

митниця ДФС

8,79

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,21

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,70

851150 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інші генератори:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,27

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 76,41



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 71,13

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 244,89

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,43

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 337,00

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 207,92



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 596,50

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 378,78

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 152,63

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,59

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 96,83



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,09

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 331,00

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 124,05

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 310,68

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 35,93



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Індія 118,25

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 82,90

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 162,42

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 294,44

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 110,82



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

198,05

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,06

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 13,56

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

275,27



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

63,60

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська 

митниця ДФС

205,21

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 247,30

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

26,18

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

298,93



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

176,60

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,20

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 52,19

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 187,90

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 130,81



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,65

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

213,45

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,33

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 569,50

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 758,21



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,26

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 036,72

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

153,33

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,12

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 72,42



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 117,00

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 709,41

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 256,07

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 779,45

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 283,82



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 525,33

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

166,76

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 150,84

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 69,06

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 151,98



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 256,67

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 76,50

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 199,21

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Одеська 

митниця ДФС

6,33

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Полтавська 

митниця ДФС

32,01



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 251,69

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 215,33

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,67

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

23,91



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 173,75

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Харківська 

митниця ДФС

55,00

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словенія 121,32

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 126,91

851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 209,53



851180 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

інше обладнання:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,80

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 76,83

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

215,42

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,95

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 15,16



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 94,76

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,89

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 431,00

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мальта 178,39

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2 688,97



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 3,92

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 164,94

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 17,45

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 20,15

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 90,97



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,71

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

49,79

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 61,76

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 194,87

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 16,15



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

245,51

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

98,51

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 34,49

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,77



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 243,42

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 177,04

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,23

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 296,00

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,81



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,02

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,80

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,50

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 15,40

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 27,68



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,31

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

153,67

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

63,07

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,12

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 120,72



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 25,82

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 658,84

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,70

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 106,96

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

18,08



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,75

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 52,00

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 30,75

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 579,83

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 26,81



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 34,88

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,83

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 084,56

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 62,80

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 50,54



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 195,41

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 81,43

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

59,98

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 34,00



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 45,44

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 18,40

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 232,00

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 4,13

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,94



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 16,25

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 13,64

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 32,22

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 259,40

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 67,18



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,02

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,29

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,83

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,63

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,17



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

210,09

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,35

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,60

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,56

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

121,27



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 22,31

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 25,39

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 404,08

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,71

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,44



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,88

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 884,76

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 66,73

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 14,51

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 36,63



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 19,05

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,00

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 18,26

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 18,00

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 27,02



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 56,96

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 96,50

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,06

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

169,30

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,99



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

335,97

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 225,50

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 99,69

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 38,50

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,86



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 16,43

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 12,89

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,56

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 21,26

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 19,76



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

6,87

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

6,17

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

4,14

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Полтавська 

митниця ДФС

10,38

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Мальта 206,13



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 370,31

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 16,94

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 13,28

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

10,26

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,32



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 4,67

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 16,06

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,34

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 14,85

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,36



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,89

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 46,11

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

8,81

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 22,12

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,12



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 16,62

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

70,99

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 29,53

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 53,06

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 47,77



851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 13,82

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 17,94

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Черкаська 

митниця ДФС

3,75

851190 Електроприлади для запалювання або пуску 

двигунів внутрішнього згоряння із запаленням 

від іскри або компресійним методом 

(наприклад, магнето-запалювання, 

магнітоелектричні генератори постійного 

струму, котушки запалювання, свічки 

запалювання або розжарювання, стартери); 

генератори (наприклад, постійного та змінного 

струму) та переривники типу, що 

використовується разом з такими двигунами: 

частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

21,01

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

73,35



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

46,67

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 37,14

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 7,77

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 41,72

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,74

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 154,29

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 178,94



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

52,86

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

7,80

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 73,51

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

86,90

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 74,31

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

9,48

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,11

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 50,28



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

571,78

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 13,70

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,37

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 129,79

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 40,56

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,12

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

59,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 19,49



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 91,81

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 52,33

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 69,18

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 69,78

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 161,64

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,00

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 292,53

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 115,51



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 141,93

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 24,89

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 190,83

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

121,69

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 37,91

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 59,43

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 38,31

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

39,07



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 135,39

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 81,77

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 108,67

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 39,09

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Запорізька 

митниця ДФС

53,62

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,59

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,32

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,91



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Франція 15,48

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Франція 20,22

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 120,94

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,43

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,39

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 82,53

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Індія 11,96

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 65,02



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Японія 72,93

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

4,40

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

60,77

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,72

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 80,58

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Польща 33,87

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Польща 37,40

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 1 113,00



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 165,22

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 18,67

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,73

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,52

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 30,29

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 196,63

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 209,00

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 38,77



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 107,49

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 20,79

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 68,87

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 110,61

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 20,41

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 11,21

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,16

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

54,92



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,34

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,35

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,55

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,98

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

50,68

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

99,95

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 525,71



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 92,29

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 87,31

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 78,89

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 64,35

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 19,34

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 149,06

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

103,28

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 22,90

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 336,25

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,23

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

60,66

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 55,20

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 41,15

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Франція 32,54



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,87

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,01

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,81

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,49

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,58

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

54,60

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

113,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,49



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 181,88

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 218,25

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 382,37

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 26,75

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,46

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 254,44

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 51,27

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 79,65



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 86,98

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 42,27

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 79,55

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 128,01

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,70

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

34,53

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

89,02



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,37

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

151,99

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 119,65

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 146,57

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 30,61

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 25,28

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 116,52

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 54,19



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 80,55

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 98,69

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 125,21

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 49,26

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

53,47

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,10

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 261,87

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 27,54



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,31

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

188,97

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

98,82

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,13

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

384,40

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,65

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,53

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

555,00



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,25

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

127,97

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

384,50

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

189,77

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,14

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 76,48

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 259,08

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 106,37



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 126,94

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 48,74

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 72,00

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 90,74

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,24

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,83

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

195,99

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

65,06



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 165,78

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 172,47

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 274,23

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 80,43

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 197,14

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 139,18

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,65

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,72



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,10

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 10,03

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 340,40

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 385,96

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,13

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,69

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,52

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,25



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,95

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 272,56

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 34,43

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 90,00

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,63

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

136,47

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

42,79

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,29



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

64,65

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,88

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,08

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,19

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

26,22

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

65,61

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 3 210,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 117,41



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 72,75

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 51,99

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,07

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 56,73

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 78,73

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 93,59

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 177,86

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 111,69



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 237,72

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,80

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 147,95

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

1 540,72

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 7,32

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 959,82

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Греція 28,30

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 16,52



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

207,59

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

58,52

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 24,68

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 67,30

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 52,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 50,77

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 55,94

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 28,83



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 110,34

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 91,20

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 15,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 34,51

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 15,84

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 97,78

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,87

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 112,55



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 70,65

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

17,46

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

5,43

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

9,12

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

5,50

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 24,09

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,22

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 20,96



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,40

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 46,42

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

5,43

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 225,56

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Полтавська 

митниця ДФС

32,73

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 54,80

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 410,20

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,07



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 63,42

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 31,11

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 31,09

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 203,88

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 129,14

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 165,22

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 78,54

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,40



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 8,62

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Тернопільська 

митниця ДФС

Румунія 232,52

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,77

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 22,44

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 25,82

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,07

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 30,31



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,39

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,62

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,97

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

9,73

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 18,96

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 7,72

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,86

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75



851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 78,60

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 21,70

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 18,16

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 56,38

851220 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: інші прилади 

освітлювальні або візуальної сигналізації:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 391,14

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 2 443,08

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 46,11



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,41

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

251,14

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 307,76

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 492,05

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 456,89

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 117,38

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 169,33

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 114,39



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 3,49

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 187,96

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Японія 433,71

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,96

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

62,48

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

223,49

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

63,75

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,39



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 91,69

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 135,00

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 16,31

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 131,91

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 25,06

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 4,85

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 722,36

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 24,15



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 95,32

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 512,27

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 853,33

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 63,61

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,05

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

36,79

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 402,92

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,40



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,06

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 49,57

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 220,27

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 183,10

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,13

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 5,62

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,64

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 105,16



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

175,23

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,98

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

153,90

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,99

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 147,17

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 83,29

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 26,77

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 36,72



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 80,40

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 50,21

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

40,11

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 753,00

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 173,24

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 150,88

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 56,61

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 165,77



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 6 336,67

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,77

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 24,10

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

555,82

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,11

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 12,86

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Одеська 

митниця ДФС

6,99

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 127,17



851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 7 660,00

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,52

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,97

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,02

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 16,00

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Черкаська 

митниця ДФС

4,39

851230 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: прилади 

звукової сигналізації:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,65



851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 17,17

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,77

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 35,34

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,12

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

44,29

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Львівська 

митниця ДФС

108,18



851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 13,34

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Харківська 

митниця ДФС

2,25

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 41,08

851240 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: склоочисники, 

пристрої, що запобігають обмерзанню та 

запотіванню:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,85

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 18,96

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

151,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

73,45

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 2 228,75



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 77,40

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 954,17

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 65,74

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Індія 272,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Індонезія 125,82

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 296,70

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 15,33

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,79

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,12



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,95

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 10,95

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 863,06

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 95,30

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 69,28

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 30,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 170,15

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 58,22



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,66

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

201,11

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 38,73

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 70,58

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 79,70

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 32,86

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 80,05

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 47,36

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 58,90



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 4,20

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,58

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,87

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,39

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 14,03

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 117,69

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 234,60

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 82,08

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 29,14



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 50,65

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 22,86

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,09

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 18,48

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 72,90

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 139,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 313,36

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 44,41

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 114,17



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 33,41

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,87

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

305,21

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,69

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

273,20

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

130,44

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

108,57

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 27,29

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 27,07



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 15,04

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

418,75

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,81

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,14

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 48,28

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 683,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,81

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,23

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,13



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 72,22

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 411,17

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Японія 44,37

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 42,05

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 32,34

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 23,32

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2 300,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 353,27

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 78,19



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 39,26

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 124,57

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 122,48

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 102,85

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 66,47

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 26,72

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 4,13

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 116,63

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 19,51



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 83,71

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 78,59

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,76

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 136,88

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 51,21

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 53,20

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1 634,21

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 70,38



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 14,04

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 53,05

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,49

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,12

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,43

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

41,66

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,30

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,15

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,66



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,13

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,63

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,82

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

191,25

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,05

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 241,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2 909,50

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 52,45

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 37,14



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 180,32

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3 345,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,79

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 73,68

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

132,83

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 111,34

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 24,82

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 136,57



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 116,57

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,52

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,22

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,17

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 15,11

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 20,25

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,06

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,99

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,49



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 126,08

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,23

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,99

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,80

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,13

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,47

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,59

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 68,59

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 22,27



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 38,72

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 96,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 121,25

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 91,45

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,34

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 446,96

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 144,03

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 32,24

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 65,00



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 61,93

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,66

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,90

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,02

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,83

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 40,93

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 23,03

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 20,51

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 76,56



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

49,89

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Одеська 

митниця ДФС

79,07

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Одеська 

митниця ДФС

4,95

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Одеська 

митниця ДФС

5,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Одеська 

митниця ДФС

5,00

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Полтавська 

митниця ДФС

15,35

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Бельгія 48,32

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

43,85

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 97,82



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 52,22

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 69,17

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 42,73

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 10,96

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 17,40

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 6,58

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,25

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75



851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 33,53

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 21,23

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 44,53

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 17,30

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,37

851290 Обладнання електроосвітлюваль-не або 

сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 

8539), склоочисники, пристрої, що запобігають 

обмерзанню та запотіванню, які 

використовуються на велосипедах або 

моторних транспортних засобах: частини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 10,88

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,29

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,66

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

11,75



851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 12,46

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 34,07

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,90

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,42

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,68

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 633,19

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 17,35

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,89

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 14,18



851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 8,12

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 33,63

851410 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: печі та камери опору:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 3,54

851430 Печі та камери промислові або лабораторні, 

електричні (включаючи індукційні або 

діелектричні); інше промислове або 

лабораторне обладнання для термічного 

оброблення матеріалів, індукційне або 

діелектричне: інші печі та камери:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,44

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,74

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,72



851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 48,09

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,21

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,20

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

45,61

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,14



851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 37,39

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,83

851539 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: машини та апарати для 

дугового (включаючи плазмодугове) 

зварювання металів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 8,54

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 75,90

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 6,87



851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,20

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 35,85

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,68

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,20

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 416,48

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,73



851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 741,30

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 492,67

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 6,71

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,35

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 35,37

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 4 133,24



851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 10,93

851580 Машини та апарати для паяння або 

зварювання з можливістю різання або без неї, 

електричні (включаючи з електричним нагрівом 

газу), лазерні або іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, ультразвукові, 

електронно-променеві, магнітно-імпульсні або 

плазмодугові; електричні машини та апарати 

для гарячого напилення металів або 

металокераміки: інші машини та апарати:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,99

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 3,49

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,67

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 20,26



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 3,23

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,01

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,83

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

Польща 63,98



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 2,95

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

1 676,57

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,72

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,83



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,82

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,62

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,66

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 204,30



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

26,79

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,11

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 708,63



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,31

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 27,91

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,40

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,61



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,78

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,14

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,89

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,94

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,70

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,00

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Болгарія 3,58



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,43

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,12

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Львівська 

митниця ДФС

Сербія 2,76

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Одеська 

митниця ДФС

Єгипет 3,25



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Одеська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

1,67

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,23

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Одеська 

митниця ДФС

Таїланд 8,43

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,02



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 41,87

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 2,80

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,58

851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,13



851610 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: електричні водонагрівачі акумулювальні 

або безінерційні та електричні нагрівачі 

занурені:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 2,78

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 8,26

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,25

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

182,98

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 8,06



851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 59,33

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 12,03

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,33

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,31

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 15,48



851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,15

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,15

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

3,51

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 17,80

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,52



851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,49

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,36

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,41

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,12

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,20



851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,68

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,69

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,60

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,91



851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 37,04

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,39

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Одеська 

митниця ДФС

5,72

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,76



851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,19

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,83

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,50

851629 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: прилади електричні для обігрівання 

приміщень, ґрунту: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 36,84

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,34



851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 30,03

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 21,99

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,33

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,00



851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,12

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 19,48

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,04

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 30,47



851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 16,77

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,38

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,80

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,28



851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,99

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,39

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,95

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,24



851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,11

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,54

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,84

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,45



851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,80

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 4,82

851631 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: апарати електронагрівальні перукарські 

або сушарки для рук: сушарки для волосся:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,55

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 3,95



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,23

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 4,59

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,42

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

5,73



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 22,24

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,89

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 8,28

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,89



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,07

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,68

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,89

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 4,40



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 4,22

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 26,56

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 29,38

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,52



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 6,62

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,72

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 33,27

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,76



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,33

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,81

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 42,19

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Франція 21,52



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,72

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,48

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,13

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Греція 6,26



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,37

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,51

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,22

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,73



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,96

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,36

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,85

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,14



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,86

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,99

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,62

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

24,91



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,40

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,97

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,91

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 20,75



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,55

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,94

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,09

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,99



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,14

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 6,77

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 16,08

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 6,28



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,85

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,55

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,07

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,52



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,53

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,42

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,79

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,90



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,77

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,07

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,33

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,16



851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,79

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словенія 5,27

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 4,89

851660 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші печі; електроплити кухонні, 

електроплитки, варочні електрокотли; грилі та 

ростери:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 3,18



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,51

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 182,07

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,32

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,21

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,55



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,90

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,80

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,92

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,12

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 14,98



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,78

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,88

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 157,61

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,57

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,40



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,76

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,58

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,20

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,60

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,33



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,41

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

99,92

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,79

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,22

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 36,30



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,76

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,38

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,02

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,73

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,94



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 191,03

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,42

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,35

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,74

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,48



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,82

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 6,12

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,09

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 31,13

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,54



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

110,94

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,75

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,98

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,03

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,45



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,89

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,70

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,04

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,22

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 56,55



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,40

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,68

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,46

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 10,60

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,61



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,22

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,67

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

11,50

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

65,17

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 88,33



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,48

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 190,46

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,03

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,61

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,41



851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,73

851679 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: інші прилади електронагрівальні: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 9,16

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 20,86

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,57

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 23,34



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,45

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 290,70

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 192,84

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 40,98

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 26,67



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 18,10

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 27,94

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

297,58

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,08

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 39,22



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 35,36

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 328,34

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 275,57

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 856,04

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 36,19



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

6,33

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,76

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,00

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

882,56

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 409,30



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 19,17

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 82,22

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 020,52

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

983,67

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 294,35



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 2 642,89

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 736,91

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 502,17

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 421,09

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 10,72



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

374,62

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,57

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

3 703,24

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 14,21

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 28,51



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,26

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,41

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,37

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,37



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,10

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,12

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,98

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,21

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,75



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,49

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 186,75

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 55,14

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 21,32

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 290,02



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 38,04

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 134,41

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 493,97

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,94

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,15



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

272,32

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 58,77

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,85

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 33,24

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 27,31



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 101,22

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 45,00

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 39,60

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 18,62

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 23,85



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 35,34

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 22,64

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,82

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,25

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

255,93



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська 

митниця ДФС

62,07

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,46

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,98

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3 029,96

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 009,11



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 64,97

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 649,37

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 32,68

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 85,41

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 54,88



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 280,24

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 980,59

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 184,67

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

70,50

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,91



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

191,69

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,16

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 161,43

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,56

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 27,42



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 29,92

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 12,42

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 110,91

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,18

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сан-Марино 367,06



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 21,19

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 248,12

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 141,49

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 8,44

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1 333,28



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,30

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 281,65

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,11

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 84,64

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 57,28



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,37

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

44,70

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,01

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

790,71

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

31,25



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

702,01

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 41,13

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 46,60

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 236,27

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,89



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,89

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,50

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,29

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

135,15

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,81



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,89

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,78

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,54

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 79,22

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,72



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 104,18

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,11

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,05

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 37,25

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,96



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,05

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,28

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 32,31

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 50,15

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,02



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 78,79

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Швеція 119,82

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 28,81

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 968,17

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 213,98



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 378,27

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

209,95

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

339,35

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,17

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 167,67



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 161,90

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 39,52

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 930,76

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 481,11

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 23,79



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

225,93

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 24,32

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,29

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,40

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

100,02



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Єгипет 13,36

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Єгипет 8,97

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,15

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 13,42

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 21,83



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 4 194,39

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 19,43

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 748,35

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 144,93

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

637,29



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 537,32

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1 594,51

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,00

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 18,68

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 275,43



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 240,90

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,53

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 533,17

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 394,67

851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 840,91



851680 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі занурені; 

прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські 

(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 

для гарячої завивки) або сушарки для рук; 

праски електричні; інші побутові 

електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 

8545: елементи опору нагрівальні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

784,94

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 8 424,05

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 13 702,43



851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська 

митниця ДФС

Китай 80,00

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 351,21

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

53,29



851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 234,75

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5 272,58

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 7 943,41



851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

601,57

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

638,17

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 475,22



851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 163,54

851769 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

інша апаратура для передачі або приймання 

голосу, зображень та іншої інформації, 

включаючи апаратуру для комунікації в мережі 

дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі 

зв’язку): інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4 557,69

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 10,03

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 372,49



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 51,25

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3 817,14

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 4 686,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

903,36

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

115,98



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

914,28

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 663,96

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 393,62

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1 384,29

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2 563,76



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 2 535,38

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 491,31

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 531,79

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4 686,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

213,00



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3 898,06

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 185,58

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 018,80

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 019,35

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 431,25



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 93,89

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,83

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,63

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 314,90

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

90,59



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

7 676,31

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

791,38

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

266,38

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

359,63

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 415,11



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,47

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 136,79

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,62

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3 361,13

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 397,99



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 182,22

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

607,68

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

86,66

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

36,34

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

798,16



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

569,19

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 28,08

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 68,74

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 026,18

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 1 660,00



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 630,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 185,96

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 97,67

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 82,60

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 85,56



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 104,17

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 615,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,54

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

88,76

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 579,42



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 67,38

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 356,37

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 22,07

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 16 277,55

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 194,12



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 000,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 656,36

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 690,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 327,44

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 602,65



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 159,72

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 8 142,86

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 583,97

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 594,88

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 4 285,71



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1 315,92

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,23

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 460,39

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 490,55

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 519,49



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 475,84

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 210,38

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 610,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

1 293,27

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

538,24



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

548,61

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

492,55

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

504,26

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 173,11

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 602,12



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 15 580,78

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 697,58

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5 889,86

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

872,22

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

121,08



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 304,23

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 227,93

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 6 400,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 28,29

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 558,17



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,81

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 145,43

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 257,80

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 404,76

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 454,70



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 375,43

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 63,59

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 81,37

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 97,97

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 466,36



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 351,55

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5 517,29

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 481,05

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,99

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 195,31



851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 170,00

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Малайзія 8 242,63

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 63,04

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 614,11

851770 Телефонні апарати, включаючи апарати 

телефонні для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, 

зображень та іншої інформації, включа-ючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового 

або без-дротового зв’язку (наприклад, в 

локальній або глобальній мережі зв’язку), крім 

передавальної або приймальної апаратури 

товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: 

частини:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 125,81



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 49,92

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 496,94

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

562,50

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,00

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

382,56

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 373,64



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,73

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,79

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,90

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 247,50

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Китай 70,86

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

1 288,60



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

363,33

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

525,43

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 429,16

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 426,00

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

167,37

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 340,90



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 059,12

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 227,94

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 186,20

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

108,06

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 13 293,00

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 210,94



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 085,78

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 248,53

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2 322,07

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 221,68

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 322,65

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 285,48



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 34,76

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35,30

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 136,00

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,77

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,89

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 109,83



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,34

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 67,73

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 43,65

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,29

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 152,45

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 91,00



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,50

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 464,02

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 256,13

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

42,50

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Київська міська 

митниця ДФС

701,08

851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 12,12



851810 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: мікрофони та 

підставки для них:

Одеська 

митниця ДФС

Малайзія 296,00

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,05

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,42

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,17

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,00



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 73,82

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,30

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

76,73

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 207,72

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,67



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 38,63

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,32

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 822,73

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,03



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 72,07

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

49,36

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 332,84

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,99

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

225,95



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,51

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 62,40

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 968,50

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 3,87

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,00



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,37

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,12

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,65

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,42

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,33



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 747,89

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,46

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 11,01

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

312,64

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

163,73

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

10,58

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 11,58



851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 488,25

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 10,95

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 27,96

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Черкаська 

митниця ДФС

913,94

851821 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 5,47



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 22,20

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 14,78

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,03

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 8,66

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,58



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,63

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,30

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,58

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,72

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,06



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,31

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 47,50

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 56,31

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,59

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,65



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,92

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,84

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,56

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 18,38

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 15,24



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 23,58

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,32

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,67

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,94

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,29



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,36

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,00

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,79

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,84

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,79



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,83

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 13,56

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,58

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

11,27



851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,85

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,82

851822 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 

комплекти гучномовців, що вмонтовані в один 

корпус:

Одеська 

митниця ДФС

Індонезія 89,16

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

16,61



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 166,88

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туніс 16,39

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 53,09

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 29,18

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 40,13

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

117,01



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

299,82

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

542,09

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 153,11

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 160,13

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,82

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 265,00



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,33

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,00

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 415,50

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,71

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 752,50

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 088,10



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 25,44

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 65,74

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 30,92

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,05

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

199,00

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,65



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 18,73

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 106,50

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 497,50

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 76,84

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 105,46

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 143,20



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 153,99

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 124,40

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,80

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 14,12

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,62

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,85



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 130,63

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,78

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,15

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,56

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

75,20

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

237,63



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

86,40

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 240,87

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 152,78

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,71

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 68,50

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 128,80



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

292,24

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

56,81

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 582,61

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 24,00

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 15,40

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 116,52



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 265,75

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,21

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,29

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 101,74

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 94,12

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 45,86



851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 18,84

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 87,56

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,60

851829 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

76,06

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,93



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 22,09

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 27,56

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

53,25

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 40,79

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 80,66



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 169,58

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 39,47

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 251,72

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 202,06

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

91,64



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

90,07

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,80

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 67,74

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 50,48

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,00



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 730,00

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,89

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 214,04

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 38,81

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,67



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,45

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 157,77

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 118,20

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 694,60

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,94



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 70,57

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

155,37

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

1 895,88

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

518,16

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська 

митниця ДФС

224,50



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 110,72

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,01

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,82

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,35



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,12

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 81,10

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

219,21

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 578,82



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 317,78

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 168,03

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 823,37

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

262,01

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

636,60



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,13

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,80

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 146,50

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,84

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 97,71



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,76

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

139,85

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

641,67

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

90,00

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,41



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,58

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 11,93

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Миколаївська 

митниця ДФС

518,69

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,21

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,30



851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 54,53

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 34,60

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,84

851830 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: навушники та 

телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з 

мікрофоном та комплекти, які складаються з 

мікрофона та одного гучномовця чи більше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 25,25

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 16,02



851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 22,41

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 49,73

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 174,92

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,00

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 259,50

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,69



851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,25

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,93

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 7 226,24

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 412,60

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

17,25

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 118,93



851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,40

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 68,35

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,58

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,47

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,11

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,25



851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 17,39

851840 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: підсилювачі 

звукових частот електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,94

851850 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, 

вмонтовані або не вмонтовані в корпус; 

навушники та телефони головні, об’єднані чи 

не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які 

складаються з мікрофона та одного 

гучномовця чи більше; підсилювачі звукових 

частот електричні; електричні 

звукопідсилювальні комплекти: електричні 

звукопідсилювальні комплекти:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 13,77

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,83

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

87,42

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 124,25

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1 332,16

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 286,75

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,26

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська 

митниця ДФС

Китай 310,72

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 368,29

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 273,85



851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 138,32

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 64,61

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,35

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 625,46

851981 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: що використовує 

магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,66

851989 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: інша:

Київська 

митниця ДФС

Китай 99,20

851989 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: інша:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,20

851989 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,67

851989 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

763,49

851989 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: інша:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 17,35

851989 Звукозаписувальна або звуковідтво-рювальна 

апаратура: інша апаратура: інша:

Одеська 

митниця ДФС

Індонезія 25,46

852290 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для апаратури товарної позиції 

8519 або 8521: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,30

852290 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для апаратури товарної позиції 

8519 або 8521: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,00

852290 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для апаратури товарної позиції 

8519 або 8521: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,07

852290 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для апаратури товарної позиції 

8519 або 8521: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

150,00

852290 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для апаратури товарної позиції 

8519 або 8521: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

174,85

852290 Частини та приладдя, призначені винятково 

або переважно для апаратури товарної позиції 

8519 або 8521: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,63

852321 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: картки, що 

мають магнітну смугу:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 158,99



852321 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: картки, що 

мають магнітну смугу:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 728,65

852321 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: картки, що 

мають магнітну смугу:

Київська міська 

митниця ДФС

222,68

852321 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: картки, що 

мають магнітну смугу:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 13,73

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 607,49

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 101,11

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 112,54

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 97,37

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 63,21



852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 77,21

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 37,04

852329 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: магнітні носії: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 101,34

852341 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: незаписані:

Київська 

митниця ДФС

47,53

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

5 630,57

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 110,50

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 535,22

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

2 218,39



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

18 350,59

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

868,97

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

5 197,73

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

40 000,00

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

220,48

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 26,67

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 637,03

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 027,93



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

380,66

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

59,60

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,56

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

135,30

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

109,93

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 648,54

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 565,25

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

17,20



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

39,06

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,98

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 291,10

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,82

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 132,11

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 353,64

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 309,90

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 111,20



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 90,22

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,84

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 286,62

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4 908,39

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 57,70

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 32,67

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 92,36

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 15 238,48



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 21,76

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 359,74

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 32,26

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 265,20

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 132,11

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 43,63

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 132,11

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 130,41



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 44 907,71

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 87,94

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 71,20

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

50,31

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

23,38

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 158,30

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 451,70

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

132,11



852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 074,15

852349 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: оптичні носії: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10 604,02

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

293,49

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

302,34

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30 048,00

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 160,80



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 540,57

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 71,34

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Закарпатська 

митниця ДФС

1 445,91

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

267,63

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

301,10

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

2 394,07



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

117,65

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 940,59

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 305,77

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 639,58

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 135,71

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 984,78



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 156,69

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 621,88

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

301,20

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 252,30

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 996,17

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 5 507,01



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 34 632,00

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 620,50

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

736,19

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

8 179,33

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська 

митниця ДФС

338,62

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

329,84



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

618,30

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

258,28

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

302,94

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

295,94

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

411,78

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

503,26



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

338,97

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

341,24

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

109,27

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 959,60

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 824,70

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2 538,60



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 284,17

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4 614,02

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7 395,06

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 156,78

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 67,62

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9 827,00



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 774,50

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 340,06

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 785,04

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 322,20

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 076,46

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 849,15



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 721,07

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 935,50

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 636,00

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 204,57

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 271,05

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 242,11



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

510,62

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

835,14

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

249,00

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 607,07

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

189 077,62

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,70



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 832,60

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3 705,88

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 169,68

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8 144,29

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 337,73

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 160,05



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 455,91

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 209,85

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 134,87

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 409,53

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 207,72

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 277,68



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 271,26

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 004,42

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 196,54

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 295,15

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35 658,00

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 269,57



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

281,16

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 266,93

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

420,01

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33 749,75

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 363,00

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,09



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

798,67

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

790,08

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23 083,85

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 342,86

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

138,89

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 3 065,20



852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14 376,10

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Тернопільська 

митниця ДФС

16 180,18

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7 919,55

852351 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

твердотільні енергонезалежні пристрої для 

зберігання інформації:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 7 005,25

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 460,35

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 0,20



852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська 

митниця ДФС

Китай 43,51

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 470,54

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,11

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 290,94

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 135 113,60

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 1 714,61

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 124,25

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,85



852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,51

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

233,39

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

476,69

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Київська міська 

митниця ДФС

180,50

852352 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

"smart-картки":

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 382,00

852359 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 871,37

852359 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 534,50

852359 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3 617,71



852359 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

100,12

852359 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: напівпровідникові носії: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

838,93

852380 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,00

852380 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 677,50

852380 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 992,66

852380 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні 

пристрої для зберігання інформації, "smart-

картки" та інші носії для запису звуку або інших 

явищ, записані або незаписані, включаючи 

матриці та форми для виготовлення дисків, 

крім виробів групи 37: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австралія 7 240,00

852550 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: апаратура передавальна:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 077,23

852550 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: апаратура передавальна:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 214,49



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 43,79

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 1 474,16

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 020,75

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 186,22

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 1 896,40

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 61,67

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 491,60

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 426,06



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 1 857,10

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 790,29

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

3 765,66

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

989,93

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

50,72

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

1 234,78

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

122,75

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Канада 303,29



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3 263,62

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,89

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 812,71

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 125,83

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,04

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 48,45

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 124,31

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2 386,13



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,13

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 43,11

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 411,59

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,64

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 745,86

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

168,39

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

250,77

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

203,75



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

540,52

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 171,64

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 499,10

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Японія 480,74

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Японія 979,66

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Японія 3 455,73

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

459,13

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3 415,67



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 722,20

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 3 599,25

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Польща 622,72

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 1 757,56

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

1 695,51

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

388,63

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 452,21

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 248,03



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

917,80

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,20

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 155,65

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 837,50

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 127,53

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9 263,33

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 383,11

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 271,32



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,29

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 165,62

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 120,44

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 205,55

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 273,67

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 49,55

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 231,85

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,80



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

260,45

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

540,20

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

272,93

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

306,43

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

263,92

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

390,80

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

334,32

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 220,00



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11 436,78

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 611,82

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 602,43

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 310,18

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 275,68

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 245,11

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 205,09

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 348,38



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 429,29

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 804,74

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 821,15

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 82,77

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 826,60

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 696,09

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 236,59

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 029,20



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1 072,36

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 608,72

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 541,91

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 321,05

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 498,94

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 179,67

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 260,89

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 43,36



852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 25,16

852580 Апаратура передавальна для радіомовлення 

або телебачення, до складу якої входять або 

не входять приймальна, звукозаписувальна чи 

звуковідтво-рювальна апаратура; телевізійні 

камери; цифрові камери та записувальні 

відеокамери: телевізійні камери, цифрові 

камери та записувальні відеокамери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 40,00

852610 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: 

радіолокаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

19 774,78

852610 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: 

радіолокаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

1 340,32

852610 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: 

радіолокаційні прилади:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 163,55

852610 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: 

радіолокаційні прилади:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1 813,25

852610 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: 

радіолокаційні прилади:

Сумська 

митниця ДФС

2 867,65

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 67,89

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 255,10

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 466,81

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 195,81

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Запорізька 

митниця ДФС

Мексика 300,74

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

275,85

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

449,05

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 233,26

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

2 383,43



852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

475,04

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

550,78

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

318,28

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська 

митниця ДФС

2 747,85

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 595,54

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська міська 

митниця ДФС

989,20

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 755,19

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

245,11

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 452,57

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Львівська 

митниця ДФС

Ізраїль 573,88

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Львівська 

митниця ДФС

Латвія 391,81

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Миколаївська 

митниця ДФС

415,86

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 245,07

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 724,65

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 120,39

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Тернопільська 

митниця ДФС

847,72

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Харківська 

митниця ДФС

3 558,96

852691 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіонавігаційні прилади:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

642,93



852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 3 663,50

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2 076,13

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 176,28

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4 301,70

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 2 005,75

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 296,16

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

2 207,05

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 830,00

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 1 264,29

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 109,62

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 660,67

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

210,82

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,13

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,68

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 112,45

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 197,30

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська 

митниця ДФС

Франція 990,08

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2 218,80



852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

331,62

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 4 872,39

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 11 417,67

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 166,97

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 525,52

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 602,43

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,47

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 530,86

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

170,62

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

321,97

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

452,08

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

401,94

852692 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і 

радіоапаратура дистанційного керування: інші: 

радіоапаратура дистанційного керування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

187,86

852713 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, здатні функціонувати без 

зовнішнього джерела електроживлення: інша 

апаратура, поєднана із звукозаписуваль-ними 

чи звуковідтворю-вальними пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,23

852713 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, здатні функціонувати без 

зовнішнього джерела електроживлення: інша 

апаратура, поєднана із звукозаписуваль-ними 

чи звуковідтворю-вальними пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,30



852713 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, здатні функціонувати без 

зовнішнього джерела електроживлення: інша 

апаратура, поєднана із звукозаписуваль-ними 

чи звуковідтворю-вальними пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

152,87

852713 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, здатні функціонувати без 

зовнішнього джерела електроживлення: інша 

апаратура, поєднана із звукозаписуваль-ними 

чи звуковідтворю-вальними пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 16,55

852713 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, здатні функціонувати без 

зовнішнього джерела електроживлення: інша 

апаратура, поєднана із звукозаписуваль-ними 

чи звуковідтворю-вальними пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 707,26

852713 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, здатні функціонувати без 

зовнішнього джерела електроживлення: інша 

апаратура, поєднана із звукозаписуваль-ними 

чи звуковідтворю-вальними пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 15,58

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 422,10

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Волинська 

митниця ДФС

Мексика 533,96



852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 218,06

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 185,09

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 448,30

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

Франція 140,34

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

140,76

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

Японія 316,37



852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,22

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,00

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

Китай 191,24

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

154,18

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська 

митниця ДФС

196,50

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,88



852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 41,66

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 607,79

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

291,44

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 227,21

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 36,65

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 586,04



852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 209,13

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,79

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,05

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 585,62

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 14,86

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 170,27



852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Рівненська 

митниця ДФС

69,54

852721 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: 

радіомовні приймачі, що не здатні працювати 

без зовнішнього джерела електроживлення, 

для застосування в моторних транспортних 

засобах: поєднані із звукозаписувальним чи 

звуковідтворю-вальним пристроєм:

Харківська 

митниця ДФС

10,64

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,67

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,99

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,28

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,88

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 14,46

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Київська міська 

митниця ДФС

878,83



852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Одеська 

митниця ДФС

Індонезія 12,58

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 9,28

852791 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 251,81

852792 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

не поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою, але 

поєднана з годинником:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,84

852792 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

не поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою, але 

поєднана з годинником:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,86

852792 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

не поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою, але 

поєднана з годинником:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 367,80

852792 Приймальна апаратура для радіомовлення, 

поєднана чи не поєднана в одному корпусі із 

звукозаписувальною або звуковідтворю-

вальною апаратурою або з годинником: інша: 

не поєднана із звукозаписувальною або 

звуковідтворю-вальною апаратурою, але 

поєднана з годинником:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,85

852849 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: монітори з 

електронно-променевою трубкою: інші:

Київська 

митниця ДФС

548,84



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 494,89

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 118,72

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 845,50

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 35,29

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3 166,57

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 26,42

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 6 284,02

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 31,50



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

563,50

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

124,62

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 47,22

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

35,00

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 86,58

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 149,04

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

590,50

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

99,14



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

940,17

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

194,38

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

271,81

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

14,09

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

150,68

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 43,42

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 38,16

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 154,65



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 166,34

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 118,81

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,16

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 122,15

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 38,43

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

150,97

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,79

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 188,02



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 5 588,81

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 934,15

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 899,83

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 99,21

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 869,94

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

41,00

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,08

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 142,97



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,75

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

553,37

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

75,23

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

128,77

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 149,68

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 59,59

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 34,75

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,92



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,30

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,50

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 83,14

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 116,56

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,16

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,38

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 488,44

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 36,01



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 134,15

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 73,73

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

70,54

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 30,12

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 18 500,00

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

2 525,37

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 75,07

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

45,46



852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 667,88

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

25,29

852859 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: інші монітори: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

52,93

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 99,74

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 101,69

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 692,31

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 129,53

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 225,71



852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 532,09

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 114,75

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 107,45

852869 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: проектори: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 83,28

852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

346,08

852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

487,50



852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,67

852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

86,14

852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 127,14

852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

400,42

852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

Україна 385,35



852871 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення яка не призначена для включення 

до свого складу відеодисплея або екрана:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

91,63

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 25,00

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 24,46

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 12,60

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 57,96



852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська 

митниця ДФС

338,98

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 28,93

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

42,50

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 35,26

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

91,24



852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 48,91

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

35,94

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 25,27

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Казахстан 43,25

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 149,42



852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,11

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,11

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,95

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,47

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

72,30



852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Київська міська 

митниця ДФС

43,01

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 20,47

852872 Монітори та проек-тори, до складу яких не 

входить прий-мальна телевізійна апаратура; 

приймальна апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з радіо-мовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або 

відтворює звук чи зображення: приймальна 

апаратура для телебачення, поєднана або не 

поєднана з радіомовним приймачем або з 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення інша, кольорового зображення:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

37,58

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,61

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 927,71

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 068,08

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 371,33

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 71,78



852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 218,89

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Франція 60,71

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,89

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,00

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 281,45

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 265 699,00

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 85,98

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,11

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,70

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,75

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

282,95



852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

1 378,90

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

1 536,63

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

66,21

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

68,36

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

378,49

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 84,86

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 185,17

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

135,77

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 344,50

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 158,42

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

430,80



852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,65

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 215,15

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

140 500,00

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 102,00

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 188,27

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 50,46

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 188,39

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 350,31

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

259,23

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 590,00

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 355,07



852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,57

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 89,73

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 80,83

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 329,17

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

101,03

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 101,64

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

116 545,45

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

70,35

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 240,14

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 249,80

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 150,00



852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 633,33

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 106,37

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,08

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 100,00

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 198,40

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,97

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 401,95

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

1 508,27

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Київська міська 

митниця ДФС

2 017,83

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 425,21

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Одеська 

митниця ДФС

14,92



852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Одеська 

митниця ДФС

16,84

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

149,50

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Тернопільська 

митниця ДФС

1 215,09

852910 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; 

частини, що використовуються разом з цими 

виробами:

Харківська 

митниця ДФС

2,00

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,00

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 137,60

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 175,00

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

699,46

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

40,09

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

1 673,41

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 68,82

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 264,01

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 599,39

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,95

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,37

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,11



852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 257,05

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,82

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 93,80

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 553,15

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 37,14

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 82,67

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 35,90

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 40,09

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5 264,55

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,25

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,75

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

40,89

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,76

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 39,11

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,33

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 69,86

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

63,77

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 43,06



852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 18,45

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 20,32

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 36,82

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 171,25

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 303,31

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

773,31

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 144,50

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 11,50

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,06

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,41

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 656,67

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 253,94

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 676,04

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

798,32

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

432,02

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 753,63

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

500,09

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

664,21



852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

96,69

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 626,37

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

16,60

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 226,27

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

598,87

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,00

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 474,91

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 74,33

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 603,93

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 894,23

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 279,80

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,15

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 293,20

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 388,88

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 723,31

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,93

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,56

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

98,05



852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

320,96

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 084,78

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

73,36

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2 078,01

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 844,71

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

65,65

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,43

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

65,32

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 250,87

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 009,00

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 192,15

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 546,69

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 476,72

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,44

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,80

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 39,21

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 72,35

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 243,48



852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 313,84

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16 017,17

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 504,40

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 221,39

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 249,95

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

563,36

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

841,70

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 88,09

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 182,80

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Ізраїль 122,04

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,69

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 326,50

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 38,51

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 91,25

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Уругвай 294,61

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 189,18

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 2 845,60

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 252,43



852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 2 074,00

852990 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8525-8528: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

417,20

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

941,50

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Житомирська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

239,63

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 80,28

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

181,49

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 54,82

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 69,27

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

284,47



853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

43,32

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 56,56

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 340,66

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,50

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 93,32

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,50

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

110,80

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

302,72



853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 65,08

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 245,85

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 312,74

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,85

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,83

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

121,42

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 37,68

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Австралія 61,50



853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

552,44

853110 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: пристрої електричні 

сигналізаційні для захисту від крадіжки або 

пожежі та аналогічні пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

78,11

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 79,88

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 230,63

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 798,23

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2 055,78

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 272,50

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,04



853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 186,82

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 92,91

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 113,93

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 084,40

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

38,30

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 22,80

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

384,39

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2 558,27



853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

276,50

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 90,57

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,49

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 784,30

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 58,92

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 170,70

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 152,06

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 663,44



853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,25

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 63,61

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 226,22

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 182,06

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

141,05

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Київська міська 

митниця ДФС

38,26

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 64,83

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 197,32



853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 710,17

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 61,24

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 62,90

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 538,32

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

40,90

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Черкаська 

митниця ДФС

2 701,89

853120 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: панелі індикаторні, до 

складу яких входять пристрої на рідких 

кристалах або на світлодіодах:

Черкаська 

митниця ДФС

1 368,41

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 18,02



853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 564,93

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 756,00

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 4,01

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 143,09

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Житомирська 

митниця ДФС

Ізраїль 56,20

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 193,25

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,54

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

10 299,87

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

1 970,80

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,57

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,14



853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 230,93

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,81

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 99,39

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,58

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,98

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 87,04

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,25

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 353,78

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 606,52

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,78

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 125,72



853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

352,83

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

193,84

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,77

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 721,54

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 42,77

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 48,12

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

108,07

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 63,21

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 737,50

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 72,29

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 740,91



853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 572,12

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

160,88

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 942,10

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 330,11

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

24,85

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

248,73

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

324,22

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 70,40

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,72

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,64

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

358,11



853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 198,55

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,58

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 133,08

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 528,44

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,42

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,83

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 47,62

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Миколаївська 

митниця ДФС

Швеція 301,86

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Миколаївська 

митниця ДФС

373,95

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,00

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5 961,38



853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

162,79

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 88,50

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,10

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1 072,14

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

37,09

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,12

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 20,50

853180 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: інше устаткування:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 370,87

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

674,49

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 95,59

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 869,88



853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

199,94

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

3 380,20

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

3 195,30

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

95,03

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 71,98

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 690,64

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 25,66

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 47,86

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,36

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 59,97

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 67,06



853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 94,88

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 29,83

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 116,66

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,63

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

358,05

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

121,51

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

457,00

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,87

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 93,00

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,36

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

146,98



853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

360,50

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,00

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 129,75

853190 Електрообладнання звукове або візуальне 

сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, 

індикаторні панелі, пристрої сигналізації про 

крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної 

позиції 8512 або 8530: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 150,72

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 121,26

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,20

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 159,75

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 733,44

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 4,19

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1 626,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

358,45

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 353,50

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 463,00



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 192,28

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,67

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

17,61

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 81,61

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,53

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,51

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 432,31

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 112,73

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 114,15

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 399,52

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 315,70

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

54,67

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

97,86

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Румунія 263,90



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 431,41

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 84,89

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 194,79

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

47,76

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7 673,75

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська 

митниця ДФС

Китай 112,86

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,53

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

319,42

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

355,61

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

112,99

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

331,18

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

69,40

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

48,45

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

603,40



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

212,19

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

480,44

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 845,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Барбадос 635,50

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

124,06

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

602,35

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 892,25

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3 041,27

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 11,50

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 233,12

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 291,30

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 258,45

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 178,88

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 369,00



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 118,53

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 215,45

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 34,50

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 70,15

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 165,56

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 226,24

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 948,86

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

309,13

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

279,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

304,23

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 635,13

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 451,11

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 457,49

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 797,40



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 771,20

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3 890,86

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 608,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 527,43

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 194,47

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 290,18

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 252,10

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 1 071,27

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 601,78

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 153,73

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 563,88

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 109,75

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4 542,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 787,09



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 287,19

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 784,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

76,68

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7 730,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,13

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 212,83

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 265,40

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 433,05

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 4 626,67

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 375,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 22,06

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 518,91

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 57,14

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 48,53



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 167,44

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 125,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 382,10

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5 509,67

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 61,25

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 467,40

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 535,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2 407,40

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,10

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

783,20

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

Японія 50 463,75

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

412,67

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 148,33

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1 571,33



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Одеська 

митниця ДФС

Китай 54,41

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Одеська 

митниця ДФС

17,18

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Одеська 

митниця ДФС

16,90

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Одеська 

митниця ДФС

454,04

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Одеська 

митниця ДФС

17,71

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 84,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 879,03

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 325,07

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 130,93

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Тернопільська 

митниця ДФС

85,25

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 2 006,00

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 199,95

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1 152,22

853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 177,65



853340 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

інші резистори змінні (включаючи реостати та 

потенціометри):

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 28,28

853400 Схеми друковані: Вінницька 

митниця ДФС

Китай 51,14

853400 Схеми друковані: Волинська 

митниця ДФС

Китай 26,53

853400 Схеми друковані: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

774,95

853400 Схеми друковані: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 472,62

853400 Схеми друковані: Житомирська 

митниця ДФС

1 375,33

853400 Схеми друковані: Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 1 856,67

853400 Схеми друковані: Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 27,36

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

334,82

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

43,70

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

28,43

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 570,81

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Австрія 294,29

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Китай 110,40

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Китай 17,87

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Китай 39,11

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Китай 19,35

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Китай 135,12

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Гонконг 32,78

853400 Схеми друковані: Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

50,33

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 193,95

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 74,52

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 528,05



853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

121,83

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 40,09

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 151,79

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 350,40

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 459,53

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 825,08

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 346,20

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2 224,79

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

631,42

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 016,85

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 176,67

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 112,44

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,24

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,39

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,01

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,57

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,50

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

3 215,84



853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

1 464,38

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

176,24

853400 Схеми друковані: Київська міська 

митниця ДФС

172,39

853400 Схеми друковані: Львівська 

митниця ДФС

Польща 564,40

853400 Схеми друковані: Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 33,00

853400 Схеми друковані: Одеська 

митниця ДФС

Китай 28,86

853400 Схеми друковані: Одеська 

митниця ДФС

Китай 58,71

853400 Схеми друковані: Одеська 

митниця ДФС

Сінгапур 912,74

853400 Схеми друковані: Одеська 

митниця ДФС

Китай 56,88

853400 Схеми друковані: Полтавська 

митниця ДФС

Китай 3 694,12

853400 Схеми друковані: Полтавська 

митниця ДФС

1 629,85

853400 Схеми друковані: Рівненська 

митниця ДФС

Франція 1 245,30

853400 Схеми друковані: Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 592,01

853400 Схеми друковані: Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 516,68

853400 Схеми друковані: Харківська 

митниця ДФС

Китай 96,68

853400 Схеми друковані: Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 37,01

853400 Схеми друковані: Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 138,31

853530 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, 

запобіжники плавкі, блискавковідводи, 

обмежувачі напруги, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та 

інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги 

понад 1 000 В: роз’єднувачі та переривники:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,70



853530 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, 

запобіжники плавкі, блискавковідводи, 

обмежувачі напруги, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та 

інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги 

понад 1 000 В: роз’єднувачі та переривники:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

26,71

853530 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, 

запобіжники плавкі, блискавковідводи, 

обмежувачі напруги, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та 

інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги 

понад 1 000 В: роз’єднувачі та переривники:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,07

853530 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, 

запобіжники плавкі, блискавковідводи, 

обмежувачі напруги, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та 

інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги 

понад 1 000 В: роз’єднувачі та переривники:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 40,63

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 41,03

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

369,50



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Волинська 

митниця ДФС

44,43

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 44,43

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 462,34

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

6,36

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

20,00



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,19

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

300,29

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

173,50

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

57,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

169,00



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 143,78

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 16,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 56,31

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 141,79

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 98,63



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

880,50

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 83,77

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 7,07

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 89,74

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 63,33



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 50,46

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 65,48

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 130,94

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

203,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

495,51



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

599,42

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

283,66

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

25,19

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 56,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 1 804,40



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 310,36

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 88,57

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 51,33

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 27,54

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

49,27



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 324,01

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 161,45

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 780,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 35,00



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,99

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 417,27

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 90,11

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 174,73

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 012,50



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 38,75

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,62

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

368,09

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,94

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

107,90



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 209,52

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 757,20

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 510,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,51

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,10



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 122,63

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 146,15

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,34

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 149,22

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 127,00



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 332,93

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

57,26

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 61,67

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 487,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 137,14



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 37,91

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 593,50

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 378,33

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 358,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 358,68



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 251,07

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,66

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 80,81

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 5,50

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 98,45



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 523,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 80,59

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2 851,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 97,74

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 630,00



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 437,19

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 426,95

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 109,65

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7 020,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 319,25



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

39,07

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

74,05

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 76,80

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 111,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 54,61



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 126,57

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 329,20

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 897,95

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 191,17

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 25,08



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 863,20

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 31,41

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 94,29

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 95,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 63,43



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 115,32

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

223,50

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

163,99

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

319,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

283,28



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

518,25

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,63

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 603,33

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

43,87



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

419,80

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,91

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

34,89

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,51

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,63



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

41,14

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,74

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

62,20

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 11,57

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 32,19



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 17,79

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,32

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 43,72

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,54

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,83



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,38

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 542,50

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,74

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,82

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 826,50



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

303,53

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 17,25

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 345,81

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 88,33

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 360,16



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 80,34

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 55,46

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

61,38

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 403,19

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 201,00



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 164,88

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 45,88

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Одеська 

митниця ДФС

6,33

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Одеська 

митниця ДФС

730,40

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Одеська 

митниця ДФС

6,08



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,75

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 370,98

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 121,00

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 213,27

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 661,04



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 695,38

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 84,62

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Тернопільська 

митниця ДФС

82,26

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 25,27

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,77



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Харківська 

митниця ДФС

2,19

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,63

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

59,18

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 14,14

853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,96



853610 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: запобіжники 

плавкі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 69,38

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 11,18

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 289,20

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 16,50

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

422,95



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,80

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

13,42

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 6 092,19

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 11,83

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,54



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

351,81

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 19,36

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

374,80

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1 322,30

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 140,87



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 45,44

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 90,24

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

28,08

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 104,52

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

44,37



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

838,17

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

45 449,37

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

443,65

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 087,56

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,87



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 100,40

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,94

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 106,25

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,00

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 248,52



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 43,45

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 28,92

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 231,65

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 23,54

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 16,38



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 23,29

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 26,40

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

513,90

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 43,34

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 14,90



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,73

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,31

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 62,85

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

28,77

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

119,07



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

1 073,80

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

183,35

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

396,94

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,53

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,84



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,30

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,89

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,61

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

410,67

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

305,94



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

46,34

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,59

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

787,34

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 12,19

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 23,46



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,09

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,71

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 278,82

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,69



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,51

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 89,68

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,97

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 65,73

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 10,30



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 17,03

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,43

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,86

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

49,30

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

450,43



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,78

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,77

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

54,20

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,23

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

122,53



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

447,37

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 46,43

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 79,54

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,68

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 53,87



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,13

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Гондурас 198,22

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,32

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 10,05

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 25,87



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 57,78

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,94

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 385,63

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 72,99

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 40,61



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

29,18

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 45,50

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 710,07

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 989,53

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 41,73



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Одеська 

митниця ДФС

366,80

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 123,32

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 11,72

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

87,71

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 202,80



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Полтавська 

митниця ДФС

70,64

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Рівненська 

митниця ДФС

62,21

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

288,54

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Тернопільська 

митниця ДФС

Лесото 63,15

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 72,56



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,75

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 99,37

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 47,13

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 16,73

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 44,21



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 243,05

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 44,87

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 13,59

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

46,38



853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

391,78

853620 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: вимикачі 

автоматичні:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 359,17

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 9,27

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

497,82

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 55,33



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 12,59

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,96

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 112,67

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська 

митниця ДФС

Китай 110,64

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 160,86



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 266,31

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 378,51

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 768,08

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 391,34

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 104,55



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

246,46

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

494,37

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

71,30

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 213,77

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,70



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 71,38

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 260,26

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 188,08

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 775,73

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

33,40



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,30

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,11

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

577,00

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 137,22

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 7 375,87



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 113,45

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 320,33

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 219,93

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 16,24

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,47



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 11,59

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 123,33

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 33,88

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 182,40

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 214,75



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 70,35

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 77,63

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

128,60

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 506,43

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,12



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

72,04

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

79,22

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,78

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,09

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 74,93

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,82

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 966,72

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 56,79

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,41



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 43,24

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 82,08

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 343,03

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

178,55

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 516,58



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,83

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

414,83

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

312,01

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 12,29

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 76,64



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,79

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 34,45

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 881,64

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 557,47

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 22,19



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

79,75

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,31

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 10,00

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

23,87

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Черкаська 

митниця ДФС

930,67



853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Черкаська 

митниця ДФС

1 688,03

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Чернівецька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

138,06

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 179,42

853630 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інша апаратура 

для захисту електричних кіл:

Чернігівська 

митниця ДФС

884,20

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 55,68



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 16,66

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 702,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

684,44

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Волинська 

митниця ДФС

16,65

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 150,25



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 26,99

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 66,20

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 81,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 640,03

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 211,92



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 553,75

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

345,09

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

289,89

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

134,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 62,95



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 369,29

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

13,94

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

682,14

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2 252,40

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,47



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 106,50

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 492,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 296,25

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 139,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 409,75



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 207,32

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Запорізька 

митниця ДФС

293,54

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Запорізька 

митниця ДФС

81,59

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

726,68

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

62,60



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15 089,65

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 72,67

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 148,32

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 340,51

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 36,94



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 102,40

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 577,87

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 226,04

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 206,09

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 164,39



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 158,91

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 196,07

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 94,83

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 37,50

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 138,25



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

185,19

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

316,88

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,76

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

156,76

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 355,00



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Японія 125,87

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

420,31

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

441,95

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

3 322,60

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 43,40



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 589,15

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,77

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 9,29

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,31

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,80



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 95,56

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,75

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 980,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 113,16

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,92



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,76

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,48

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,75

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Хорватія 203,57

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 440,55



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 101,42

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 152,53

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,79

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 82,30

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 190,35



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 15,95

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 322,98

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 111,84

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 419,36

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 37,48



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7 055,60

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 851,13

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 523,47

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 830,67



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 18,96

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 151,74

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 197,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 9,69

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 245,83



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 38,33

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 173,70

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 359,72

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,30

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 759,60



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 628,83

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 141,94

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 352,70

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 404,71

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 577,50



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 924,25

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 77,71

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 113,04

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 114,41

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 412,84



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 69,65

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 57,23

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 834,67

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 404,55

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

150,06



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,01

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 120,71

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 60,59

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 61,38

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 297,43



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 391,42

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

119,17

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,22

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 928,96

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7 394,00



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

226,43

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

97,07

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

495,25

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

2 549,98

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 111,94



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 57,38

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 15,33

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 68,21

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 362,42

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 120,31



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 21,55

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 119,16

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,90

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,12

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

87,30



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

128,43

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,21

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 15,63

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 36,27

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,97



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 62,11

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,16

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,53

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 70,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 532,80



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 190,46

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,62

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6 680,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,55

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,54



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,96

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5 183,33

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 233,50

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 319,87

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 263,53



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,22

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

202,56

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

177,99

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,68



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

175,44

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

80,46

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 210,75

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 147,83

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 61,68



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 100,06

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 90,83

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 892,75

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 168,50

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 201,10



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,43

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 106,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 42,14

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 128,45

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 320,76



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,98

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,77

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

198,13

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 207,35

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 23,46



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 5 620,43

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 6 412,00

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 136,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 98,55

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 95,17



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 651,20

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 2 430,40

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 484,23

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 185,89

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 361,92



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 70,26

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 115,65

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 223,31

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 650,20

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 330,00



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 79,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,85

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,28

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 116,78

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 520,11



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 79,25

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1 924,20

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 684,85

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 960,29

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

161,19



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 54,58

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 883,23

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 49,11

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,60

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 7,97



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

323,40

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 956,05

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

551,78

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,21

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

81,24



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 31,72

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 142,40

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 210,64

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 43,45

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 171,92



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 68,45

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Португалія 185,83

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

29,07

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

350,71

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 107,61



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 163,48

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Одеська 

митниця ДФС

22,51

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Одеська 

митниця ДФС

28,44

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

166,65

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 15,76



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 32,23

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Полтавська 

митниця ДФС

23,68

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Полтавська 

митниця ДФС

477,21

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 130,74

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 122,10



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 184,43

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 189,61

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 361,18

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

276,86

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 909,19



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 71,57

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 750,53

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,68

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,88

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 46,44



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,12

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 26,03

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 52,19

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

10,97

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

3,61



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,26

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

25,06

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 3 017,14

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 72,74

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 127,36



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 52,19

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 127,19

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 54,96

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 118,05

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 83,53



853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 104,28

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Черкаська 

митниця ДФС

65,57

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,80

853641 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: для 

напруги не більш як 60 В:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 388,43

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 87,90



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 117,18

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 317,27

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 76,99

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

38,60

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 50,04



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

11,72

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 12,91

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 162,07

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 484,07

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 602,16



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

51,17

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

876,40

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,77

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Люксембург 1 831,10

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

2 288,34



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 175,00

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 47,00

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 173,37

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 207,27

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1 851,19



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 1 457,36

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 140,97

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 72,25

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,61

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 205,82



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 109,81

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 197,66

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

122,56

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 29,76

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 323,83



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 41,07

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 90,77

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

72,00

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

50,08

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 381,48



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 83,03

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 102,50

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 116,44

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 326,97

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 209,58



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

609,43

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

83,75

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

148,51

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,64

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,24



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,30

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 198,03

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,98

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 103,59

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 060,65



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 108,88

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 102,67

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 1 861,67

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 76,00

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 56,27



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 101,03

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 60,57

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 167,75

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 286,87

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 312,63



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 45,64

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 92,88

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,47

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 75,20

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 279,71



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 395,59

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 132,54

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 452,32

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

105,99

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 80,98



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

344,47

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,86

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

606,54

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

161,16

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

111,19



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

683,05

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

119,79

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

92,87

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

317,00

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 145,17



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 20,41

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 336,82

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 104,34

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 461,36

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 64,77



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 488,67

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,24

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 74,52

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 342,56

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 303,22



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 47,96

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,72

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

38,55

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

159,80

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

41,86



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,55

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,57

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

264,93

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,35

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

65,74



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,08

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

71,76

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,42

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 87,80

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 61,55



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,08

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 145,57

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 210,91

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 81,22

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 79,37



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 109,82

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,03

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 130,73

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 325,73

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3 244,44



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

109,39

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,46

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

186,84

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

290,25

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

126,81



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,35

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

323,04

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 133,13

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 204,04

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 259,53



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 148,30

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 169,77

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 309,70

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 3 720,43

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 82,70



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 2 639,22

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

254,24

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 3 074,80

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 35,42

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 232,93



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 89,24

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,86

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 104,75

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 365,70

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 71,27



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

79,63

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 49,12

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 92,05

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 77,61

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 124,00



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 69,23

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 54,42

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 59,73

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 137,78

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 865,40



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 153,30

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 74,38

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 71,64

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 77,27

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

162,30



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 239,51

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 25,86

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 322,61

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

182,65

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 135,35



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 689,85

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 70,61

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Австрія 187,63

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 35,38

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Філіппіни 382,67



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

209,12

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

227,26

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сінгапур 2 122,08

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,32

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 38,16



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 786,52

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 105,97

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 294,12

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

100,42

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1 092,50



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,15

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 95,56

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 96,61

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 175,46

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Індонезія 149,30



853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 115,29

853649 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: реле: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Малайзія 196,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

74,74

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 16,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

64,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 16,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 8,68

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

357,15

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

97,48



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

606,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

18,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 478,66

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 294,18

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 164,41



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 171,16

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 30,88

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

72,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 10 474,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Данія 299,68



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

76,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 6,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 164,06

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 721,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 556,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

115,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,16

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 117,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,01

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,01



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

648,58

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

582,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

490,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

346,16

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

384,83



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 75,38

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

459,77

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,01

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

444,34

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 1 565,79



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1 733,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 87,10

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 341,26

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 265,17

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Домініканськ

а Республіка

262,89



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 47,17

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

531,99

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

43,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,80

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,97



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 786,59

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 52,36

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,94

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 754,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 511,34



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,87

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

438,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

866,62

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 87,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 334,08



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

152,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Житомирська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

88,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 341,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 22,45

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

284,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 107,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

300,46

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

349,85

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

237,68

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 137,71



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 629,37

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 299,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 475,48

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 203,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 495,62



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2 351,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 781,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мальта 170,73

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 773,74

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

193,44



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 611,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 99,73

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 336,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 019,10

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

965,64



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1 242,26

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 631,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 276,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

346,27

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 5,33



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 460,10

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Запорізька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

777,78

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 221,87

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Запорізька 

митниця ДФС

Японія 1 882,35

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 305,44



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 4 017,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Запорізька 

митниця ДФС

416,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,08

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 55,57

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Словенія 31,17



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 316,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 96,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мальта 489,27

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 228,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 217,35



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 200,07

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 15,78

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 375,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 753,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 349,33



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 1 505,58

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 193,94

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 57,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 66,29

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

374,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

2 113,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

72,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

2 913,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

215,96

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

414,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

47,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

2 371,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

5 736,06



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 533,24

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 589,17

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 35,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

70,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

709,88



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,80

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,32

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

322,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 38,04



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 436,92

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 138,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Канада 694,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,81

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,29



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 489,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,92

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 81,94

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 63,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 323,49



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 317,57

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 019,15

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 169,52

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,06



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 111,45

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,91

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10 846,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 845,03



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,45

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

429,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Хорватія 175,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Хорватія 380,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

310,87



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

356,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

114,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

791,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Данія 340,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 755,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 1 039,95

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 711,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 59,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 807,09

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 397,81



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 233,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 171,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 187,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 407,70



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 83,51

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

725,47

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

129,94

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Литва 25,49



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,78

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 462,32

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 44,10

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 367,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 235,40



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 570,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 352,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 399,95

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 53,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 602,51



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 60,87

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 199,61

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 254,97

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 711,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,73



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 27,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 44,36

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 51,82

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 89,36

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 76,35



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 120,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 33,95

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 146,93

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 078,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 322,78



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 834,52

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 28,37

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 40,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

37,77

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

363,22



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,38

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

159,19

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,92

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

537,72

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

930,75



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

350,89

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

808,44

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5 895,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

571,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

994,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

306,18

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

659,97

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Узбекистан 23,79

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 257,58

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 444,31



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 86,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 534,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 113,10

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 316,84



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 56,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 378,35

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 369,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 196,85

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 711,33



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 113,92

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 43,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 380,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 117,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 37,67



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 211,89

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 258,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 20,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,63



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

40,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 69,78

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 58,09

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Люксембург 683,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 64,11



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 232,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 231,30

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 214,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 321,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 616,22



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 704,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 631,62

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 234,96

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 192,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 219,08



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 791,61

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 78,04

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 989,01

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 234,73

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,76



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

65,16

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 31,89

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 86,24

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 17,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 304,75



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,09

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 129,85

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 84,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 127,14

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 395,57



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2 226,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 81,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 483,27

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 210,11

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 154,90



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 1 240,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 216,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 38,66

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 181,96

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,68



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,61

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,34

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 267,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,98



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 332,55

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 13,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

257,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

305,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

210,33



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

168,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

502,56

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

414,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 225,48

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 471,64



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 720,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 170,44

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,95

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8 925,52

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 414,80



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 110,18

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 375,79

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 302,56

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 295,57



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 331,08

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 412,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 596,38

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 287,27

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 268,53



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 733,37

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 19,91

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 119,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 2 558,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 24,24



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 352,89

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 195,57

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 84,99

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 35,06

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 1 878,82



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 201,29

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 25,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 350,56

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

177,69

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,07



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9 962,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

486,63

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

605,55

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 143,74

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

468,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 869,38

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 235,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

185,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 253,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 060,10



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

213,48

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 786,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 217,59



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,08

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 68,66

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,97

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 424,10



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 108,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 375,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 474,43

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 422,29

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 665,00



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 403,31

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

136,77

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,03

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

166,44

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

181,85



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

193,34

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

89,08

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

244,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 957,75



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 43,99

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 251,14

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 70,83

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

448,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2 506,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,09

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 124,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 251,42

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 937,21

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 58,53



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 294,21

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 5 660,29

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 644,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 87,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,07



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,52

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 880,24

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 212,47

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 841,25



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 208,27

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 267,95

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 26,37

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 524,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 251,71



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 744,87

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 66,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 115,07

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 44,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 389,22



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,83

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 432,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 59,99

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 96,74

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,42



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 131,39

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 25,29

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 803,08

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 109,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 434,72



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 88,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 665,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 185,41

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 315,36

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,51



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 110,82

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 190,61

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,30

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 123,88

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

1 034,86



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

794,19

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

203,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

143,31

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

86,09

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

980,96



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

1 015,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

119,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

89,47

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

399,72

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

1 927,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

42,46

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

371,77

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

419,85

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

696,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 100,89



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 654,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 29,66

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 407,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 862,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 325,14



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 613,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 325,37

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,96

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 123,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 164,20



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 65,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 77,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,48

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 457,41

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 134,31



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 75,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 330,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 937,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 835,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 779,23



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 748,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 546,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 206,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 643,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 559,26



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 70,62

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 384,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 357,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,13

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 70,48



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 264,72

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 100,44

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 638,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 552,63

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 558,57



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 921,04

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

113,21

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

44,24

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 26,39

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,49



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,73

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,99

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

80,63

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14 455,50



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

301,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

146,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,63



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

66,06

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

206,55

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

201,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 22,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 123,99



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 23,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 533,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,95

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 51,36

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 515,87



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 119,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,32

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 183,34

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 55,74



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,73

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 70,06

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,63

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 117,55

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 119,00



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,72

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 140,81

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 65,41

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 180,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 191,79



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,24

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

309,26

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

321,03

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

24,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

372,20



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

272,46

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 123,06

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 298,96

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 284,23

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 846,77



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Домініканськ

а Республіка

139,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 172,80

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 36,67

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 56,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 68,00



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 24,99

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 570,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 117,22

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 232,19

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 79,86



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 43,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 24,89

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 19,49

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 421,17

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 205,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2 702,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 64,56

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 218,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,63

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 212,80



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Хорватія 285,76

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 204,46

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 1 092,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 342,97



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 077,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 329,84

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 117,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 923,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 61,25



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 283,60

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 307,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 264,69

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 49,43

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 670,97



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 37,15

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 1 001,39

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 31,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

183,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2 748,33



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 34,52

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 47,88

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

141,63

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

7,87



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

1 971,26

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

131,02

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 983,64

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 342,80

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 52,42

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 362,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 269,80

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

79,96

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 412,95



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 155,55

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 82,48

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

583,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 659,35

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 1 504,75



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 60,62

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 700,53

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 90,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 305,42

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 620,97



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Угорщина 197,52

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 159,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 45,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

922,41

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,87



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 119,41

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

11,15

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

13,91

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

30,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

967,01



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,04

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

159,17

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

28,77

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 844,44

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 4 614,78



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Швейцарія 15 152,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 1 161,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 174,10

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Латвія 67,57

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Сінгапур 3 675,81



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 6 115,69

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 186,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

322,45

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 213,46

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 268,01



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 2 933,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

613,90

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 420,45

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Мальта 200,31

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 226,56



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 146,43

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

39,13

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 143,18

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

43,47

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

732,99



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

3 205,83

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 852,43

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

696,25

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 18,78

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 8 118,67



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 299,82

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 71,42

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

2,17

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

16,71

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 010,00



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3 167,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 236,31

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 14,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

294,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,66



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 125,74

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 42,83

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 53,54

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 157,47



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 176,98

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 22,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 13,93

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 387,38

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 177,25



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 291,65

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

83,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 42,20

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 7,27



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 368,05

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,32

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 43,40

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 11,92



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 88,79

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 102,56

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 76,14

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 53,28

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 93,52



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 222,83

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 78,42

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 60,86

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 6,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 63,71



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 92,34

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 37,33

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 528,15

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 191,24

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 047,30



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 45,18

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 603,79

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

12,30

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

1 756,66

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

225,67



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 16,75

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 11,44

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

Індонезія 619,86

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 541,45

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

Мексика 236,81



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 228,12

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 224,19

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернівецька 

митниця ДФС

Гонконг 63,18

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 27,70

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Франція 237,78



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 236,61

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 395,88

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 329,50

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 1 062,62

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,42



853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

В'єтнам 2 652,00

853650 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші вимикачі та 

перемикачі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 1 171,12

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 13,64

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,88



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

313,80

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 263,78

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 283,50

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,33



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 16,52

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 24,01

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Франція 130,50

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

587,44



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,49

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,85

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,78

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 34,33



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 69,14

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

6 600,33

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

372,60

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

132,50



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

5 908,62

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,80

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 316,00

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 660,00



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 54,66

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 81,80

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

31,36

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 51,17



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

239,75

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 16,32

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 887,98

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 93,67



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,32

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 57,46

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

108,59

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

211,13



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,27

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,99

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 531,11



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 395,00

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,93

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 90,50

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 151,82



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 206,40

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 56,81

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Одеська 

митниця ДФС

6,54

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,77



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Одеська 

митниця ДФС

7,00

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

471,25

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 40,00

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 810,00



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 366,08

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 69,34

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 6,22

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,38



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,85

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 6,20

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,80



853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,87

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,31

853661 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: патрони для ламп:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 16,13

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 1 159,43



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

378,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 8,28

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 211,48

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

652,97



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 29,26

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 463,18

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 97,81



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

1 956,57

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

318,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,54

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

757,30



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,91

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,91

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 4 462,22

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 63,30



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

290,80

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 1 377,20

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 724,55

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 334,90



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 271,59

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 768,07

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 249,33

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 6,49



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 8,73

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 252,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,42

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,65



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 83,34

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 147,20

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,92

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

109,53



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 27,17

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Малайзія 325,92

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 001,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 51,32



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 109,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 36,45

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

171,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 103,33



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 310,58

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 18,98

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 803,52

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 35,18



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 408,65

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

62,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,73

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 13,49



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

168,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,82

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

310,26

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

113,51



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

159,20

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

51,24

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

261,58

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

46,34



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 46,43

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 113,52

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 14,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 32,28



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 170,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 147,27

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 68,36

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 65,63



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,69

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 57,27

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 133,15

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 416,29



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 269,13

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 189,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 514,46

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 45,00



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,55

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 77,08

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 201,82

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 334,90



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 245,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,64

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 395,82

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 32,83



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 182,44

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 142,10

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 98,08

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

534,00



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

145,76

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

52,56

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

137,63

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 562,98



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 1 975,63

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 333,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 26,27

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 55,99



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 92,80

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 941,76

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 4 935,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 100,26



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,70

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 311,25

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 141,90

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 36,84



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 188,93

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 124,58

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 135,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 66,01



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 58,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 78,66

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 79,54

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 43,65



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,08

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,11

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,83

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,45



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

800,39

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

439,43

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

161,40



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

39,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

78,98

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

268,44

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

45,97



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

301,34

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

658,06

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

5 243,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

2 085,67



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 23,18

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

158,83

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 30,05



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 82,06

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 214,93

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,12



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,55

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 133,83

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,59

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,79



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 54,75

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 62,92

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 84,61

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 843,65



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 72,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 106,04

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,48

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 71,50



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,41

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 74,25

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 506,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2 275,00



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

61,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

77,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

558,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,55



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 218,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 837,37

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 574,45

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

244,51



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

518,05

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

461,23

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

73,21

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

201,99



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

722,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 957,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

988,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

522,50



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

245,25

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 460,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 841,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 223,56



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 228,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 269,95

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 291,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 639,67



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 62,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 256,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 3 020,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,13



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 356,53

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 68,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 154,11

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,35



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 219,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 34,70

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 178,75



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 3 175,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 113,25

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,68



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 78,70

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,31

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 360,37



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 14,05

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 251,88

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 53,91

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 76,29



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 197,37

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 194,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 366,08

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 522,07



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 842,07

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 210,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 359,86

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 247,81



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 338,57

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 567,33

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 27,11

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 44,27



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 36,26

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,99

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,38



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,14

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 12,18

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

83,56



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

732,57

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 166,18

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,78



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 600,29

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,43



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 266,39

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,23

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 261,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 141,01



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 951,25

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 38,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 051,91

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 321,82



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 82,18

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 979,83

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 155,85

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,41



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 572,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 12,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 109,93

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 108,59



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 29,84

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,49

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 62,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 32,32



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 336,52

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 135,81

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 182,44

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 986,34



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 296,86

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 43,57

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 351,29

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 160,00



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 93,11

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 68,81

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 201,22



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 402,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 924,57

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

846,01

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

157,79



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,39

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,11

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

150,80



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ліхтенштейн 153,86

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ліхтенштейн 155,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ліхтенштейн 119,85

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ліхтенштейн 1 652,13



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 335,31

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 283,24

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 4,13

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 288,40



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 521,34

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 124,16

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 243,42

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,49



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,34

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 139,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 91,99



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 115,29

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,22

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 496,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,82



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 141,58

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 128,44

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 657,63

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,26



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 57,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,98

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 354,97

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 778,89



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,20

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 115,38

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 116,40



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 505,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 154,84

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 229,89

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 375,75



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 66,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 83,84

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 183,95

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,58



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

124,90

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

414,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

55,88

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

678,23



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

371,43

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

75,48

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

96,18

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

545,92



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

264,80

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 289,89

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,34

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

134,77



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

103,61

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

178,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

243,20

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

551,25



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 638,30

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 51,59

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 17,08

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 23,11



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 541,56

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 228,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 56,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2 041,46



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 44,56

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 606,46

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 616,87

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 585,64



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 157,36

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 67,62

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 279,75

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,75



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4 997,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,61

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,55

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 37,66



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,91

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 119,76

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 153,27

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 732,50



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 829,41

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

326,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

468,96

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

34,33



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

348,72

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

76,97

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

32,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

833,11



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

115,86

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

186,10

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

551,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 594,39



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

147,53

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

6 450,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

590,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 236,70



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 167,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 205,33

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 440,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 935,08



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 245,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 246,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 491,69

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

13,62



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

49,91

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

364,31

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

678,13

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 593,89



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 35,10

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 15,37

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 219,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 18,34



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 545,38

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 363,80

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,92

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,40



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,21

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

65,19

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,29

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,01



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

114,84

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,17

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,84

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,65



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,89

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

480,04

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,02

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

43,75



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 21,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 305,37

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 99,07

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 56,53



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 45,95

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 84,64

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 587,29

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,60



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,81

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 370,16

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

854,13

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 872,61



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 110,98

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 144,55

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,26

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 117,81



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 155,99

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

5 934,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 181,73

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,39



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 34,89

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 70,46

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 178,20

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 462,30



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 38,10

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 769,09

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

84,88

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

69,90



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

380,67

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

54,62

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 36,26

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 76,69



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 506,62

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 197,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 155,04

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 99,44



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 206,71

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 201,80

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 2 924,06

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 38,77



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 114,99

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 159,03

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 962,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 182,63



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

124,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

145,69

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,77

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

873,20



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 367,66

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

114,52

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

82,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

5 745,23



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

3 433,68

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 76,70

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

123,65

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 99,46



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1 282,62

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Швейцарія 901,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,86

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

57,23



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 573,10

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 328,87

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 158,11

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 65,21



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 152,87

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Франція 592,66

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 204,72



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 29,26

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

633,37

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

107,30

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

46,82



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

66,95

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 59,56

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 34,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

477,69



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

330,63

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,02

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 48,36



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 234,30

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 21,96

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

1 280,00

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,83



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 82,73

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 6,05

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,52

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,99



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 18,90

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 56,44

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

38,48

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 59,54



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 37,61

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 302,80

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 164,85

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 67,62



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,79

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

195,07

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 85,63



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Австрія 1 366,50

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 53,08

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 28,37

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

318,74



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 18,12

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

86,93

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

1 214,10

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

56,84



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

1 121,07

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

544,98

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 48,94

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 8,52



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Таїланд 174,51

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Індонезія 56,35

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 16,31

853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 466,99



853669 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: патрони для 

ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові 

з’єднувачі: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 3 532,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 14,60

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 15,20

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 226,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 37,09



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

102,89

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 7,01

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

456,81

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,42

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

428,96



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 60 900,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 162,50

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 16,16

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 180,76

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 908,25



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

210,36

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 204,15

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,67

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 98,09

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Житомирська 

митниця ДФС

372,51



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

331,11

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 50,16

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 34,30

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 66,33

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

400,21



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 20,17

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 10,80

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 13,57

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 94,53

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 360,00



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3 715,80

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 537,12

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,17

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,77

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 22,91



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 32,84

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

117,98

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 54,26

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Польща 136,54

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,78



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 45,73

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 52,61

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 134,46

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 217,58

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 49,13



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 237,54

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

548,89

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,58

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

433,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

177,50



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,18

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,24

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 439,16

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 281,25

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 113,25



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,77

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 624,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Франція 261,83

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,18

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 98,50



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 34,32

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 36,78

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 705,39

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Індія 5,02

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Індія 81,21



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 32,78

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

381,51

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

279,02

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 55,34

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

129,29



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15 212,50

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 32,91

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська 

митниця ДФС

Японія 15,49

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 6,27



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 180,24

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,30

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,76

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35,07



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 84,37

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 65,61

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 105,93

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 49,69

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,51



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,71

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,02

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,14

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 92,72

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,27



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 57,20

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,75

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

82,79

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,57

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,78



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

558,41

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

76,22

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 64,09

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,44

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 54,94



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 57,28

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 4,28

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,13

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 700,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 9,20



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 48,33

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 815,67

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 81,62

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 158,86

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,32



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 595,56

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,04

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 31,70

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

122,22

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

209,40



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

53,43

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

400,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

266,31

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,34

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

225,14



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,13

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8 952,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

390,21

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

2 796,97

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

2 128,33



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

477,04

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

296,70

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

192,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

3 295,20

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

771,43



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 13,83

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 796,25

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 47,64

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 21,46

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 372,50



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,01

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

144,02

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,28

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 14,90

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 11,12



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 615,17

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 433,90

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 64,58

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,37

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 878,40



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 84,33

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,47

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,24

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 576,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,64



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 59,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 569,30

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 70,38

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 151,20

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 84,13



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 70,79

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 67,83

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 83,88

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,86

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 74,50



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 90,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,53

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 436,69

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 366,67

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

174,16



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 20,80

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 129,88

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 49,94

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 56,87

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 23,46



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,89

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,39

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,78



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,15

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 80,04

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 63,12

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

153,55

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

161,33



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 62,43

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,66

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,65

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7 667,10

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 580,07



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 52,43

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 55,32

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 43,86

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 22,92

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 936,25



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 53,67

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 52,52

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1 259,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 29,54

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 475,55



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 128,76

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 1 377,50

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 51,29

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 120,95

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,78



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 125,02

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 12,55

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,98

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 125,33

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

604,73



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 160,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Полтавська 

митниця ДФС

Латвія 32,29

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

450,61

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 55,25

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 335,13



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 42,70

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

235,76

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Сумська 

митниця ДФС

38,44

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 12,40

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Тернопільська 

митниця ДФС

99,74



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,22

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,29

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 18,21

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 23,59

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 37,97



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 297,61

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 210,19

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

666,69

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 91,00

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,77



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

73,19

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,75

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 147,41

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 6,92

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

80,72



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 51,97

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 24,47

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

127,79

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Черкаська 

митниця ДФС

1 840,23

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Черкаська 

митниця ДФС

262,78



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Чернівецька 

митниця ДФС

Угорщина 25,36

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

730,30

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Нідерланди 195,70

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 12,55

853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

192,50



853690 Електрична апаратура для комутації або 

захисту електричних кіл чи для приєднання до 

електричних кіл або в електричних колах 

(наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, 

реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, 

патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки 

з’єднання), для напруги не більш як 1 000 В; 

з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-

оптичних джгутів або кабелів: інші пристрої:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,73

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 99,96

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

139,43

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 4 769,44

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 189,52

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 200,20



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Мексика 275,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 98,69

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

612,66

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1 203,00

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

634,89

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 79,37



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5 317,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

304,87

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

288,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

706,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

227,87

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

4 961,37



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

663,03

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 962,83

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

166,64

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

377,95

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 305,42

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,63



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 180,76

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

80,43

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 116,46

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 315,67

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 532,65

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 240,74



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 876,27

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 800,91

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 80,50

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 59,40

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

70,40

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

198,59



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 1 831,95

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1 354,98

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 6,28

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 108,93

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

402,90

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

399,68



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Ізраїль 152,44

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 1 418,56

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 520,37

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 358,88

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 458,14

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Житомирська 

митниця ДФС

Японія 1 356,74



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 320,30

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 556,95

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 466,84

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 27,89

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

2 595,20

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 992,67



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

67,37

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 592,76

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

601,44

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 278,92

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 318,33

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 307,00



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 1 299,34

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Запорізька 

митниця ДФС

1 184,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Запорізька 

митниця ДФС

1 158,57

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Запорізька 

митниця ДФС

Мексика 910,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

337,46

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 16,54



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 265,21

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 170,33

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 139,20

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 482,81

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2 356,98

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Японія 368,65



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Японія 2 718,60

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 121,92

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 156,89

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 1 739,08

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 47,63

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Польща 590,47



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Польща 90,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Польща 309,97

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 706,32

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 150,99

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

251,81

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

80,54



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,28

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 203,73

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,85

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 106,75

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5 905,96

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 50,78



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 479,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 844,06

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 370,93

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 67,71

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 202,96

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 30,90



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 56,75

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 19,79

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 233,22

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

391,86

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

231,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,12



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

460,95

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 766,08

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,51

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

167,07

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

286,88

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

32,48



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

617,67

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

184,82

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

47,24

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

456,38

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 278,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 100,09



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Японія 2 780,85

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

115,10

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,57

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

37,71

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 10,57

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

29,97



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

1 180,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

1 943,73

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 310,65

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4 739,34

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,57



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

65,06

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 58,09

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 311,31

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 54,00

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 238,16

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 99,64



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,72

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 41,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,73

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 247,96

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,60

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 97,09



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 353,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,90

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 308,62

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 188,36

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 810,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,37



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 58,03

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

367,91

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 063,33

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 628,55

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

280,52

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

555,69



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Данія 78,76

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 257,84

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 77,64

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 24,18

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 93,71

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 125,11



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 226,24

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 72,69

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 581,81

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 250,42

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 526,94

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 456,48



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 41,32

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4 602,64

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 152,93

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 70,31

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 432,25

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 249,23



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 165,43

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 71,58

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2 401,51

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 107,73

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 658,42

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 293,00



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 316,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 734,56

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3,25

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

505,31

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

217,44

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

247,95



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

945,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

560,71

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

124,79

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

562,43

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

62,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

607,69



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

262,93

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

75,19

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

1 157,44

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 163,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 705,12

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 299,53



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 176,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 871,14

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 126,68

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 135,35

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

140,07

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

239,01



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,66

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

701,42

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,70

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

69,55

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

103,60

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

261,50



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

742,94

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

193,14

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

107,12

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 20,90

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 107,30

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,25



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

124,88

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

171,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 078,35

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

129,22

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

405,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 186,91



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 409,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 422,53

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 418,24

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 421,10

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 192,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 156,39



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,88

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 233,90

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 84,29

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 71,71

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,27

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 279,83



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,04

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,31

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 119,83

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,94

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 75,69

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,73



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

170,42

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

982,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

673,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 017,95

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

418,46

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 771,10



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 216,87

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 819,79

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 678,69

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 18,53

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 192,65

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 156,10



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,81

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 958,36

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 213,22

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 794,06

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,46

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 134,17



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 220,29

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 54,96

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 136,33

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 362,09

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 130,39

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 277,73



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 140,62

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 360,94

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 118,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 29,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 041,91

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 369,13



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 3,25

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 634,32

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,88

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 55,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 40,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 35,70



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 168,94

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 94,63

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 55,07

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 472,69

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 131,55

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 15,44



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

366,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

363,82

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

109,09

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 154,92

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 103,31

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 039,15



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 154,15

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 690,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 226,12

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 678,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 104,82

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 238,23



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 360,93

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 138,90

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 47,82

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 235,49

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,60

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 177,06



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 357,51

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 1 221,86

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 188,41

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 299,10

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 498,54

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

111,02



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,29

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 220,39

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 295,79

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 286,80

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 1 346,26

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 206,90



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 99,36

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 94,08

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 128,32

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 481,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 81,04

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 809,48



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 339,62

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 68,53

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 37,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 539,97

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 576,75

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 248,00



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 407,41

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 208,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 80,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 244,09

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,28

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 176,67



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 173,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 29,19

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 134,94

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 770,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

179,77

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

90,20



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

799,21

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

627,22

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

593,55

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

200,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

542,38

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 626,38



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 878,75

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 818,78

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

984,75

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

234,38

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 106,29

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

59,45



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 133,63

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

306,53

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

630,84

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

50,02

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 369,35

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 46,88



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 282,01

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 333,50

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 322,04

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 203,75

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 86,54

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 40,68



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Львівська 

митниця ДФС

Сінгапур 2 129,30

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

327,98

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 1 675,31

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 47,50

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 238,40

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 199,93



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Миколаївська 

митниця ДФС

118,44

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

665,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

922,03

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 431,00

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 18,00



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Угорщина 558,19

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

219,29

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,12

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1 247,97

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

976,65



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 293,10

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

750,93

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 131,38

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

413,48

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 175,12

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 867,29



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 139,78

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

677,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 725,99

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 750,25

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 92,35

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

348,74



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

136,50

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 7,20

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 31,97

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Тернопільська 

митниця ДФС

Швейцарія 25,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 30,17

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

937,61



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,20

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 982,19

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

101,50

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

273,72

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 15,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 15,13



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 158,68

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 798,90

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 13,00

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,32

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 343,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 15,67



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,79

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 258,60

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,00

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 113,25

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,55

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

4,11



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Харківська 

митниця ДФС

203,99

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Херсонська 

митниця ДФС

Австрія 1 015,13

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 1 406,11

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4 471,10

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 839,72



853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 142,05

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Черкаська 

митниця ДФС

Нідерланди 2 214,62

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Чернігівська 

митниця ДФС

2,50

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 60,23

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

177,33

853710 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги не більш як 

1 000 В:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 845,36



853720 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги понад 

1 000 В:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 12,93

853720 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,26

853720 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,11

853720 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні 

щити та інші основи, обладнані двома або 

більше пристроями товарної позиції 8535 або 

8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи 

апаратуру групи 90, та цифрові апарати 

керування, крім комутаційних пристроїв 

товарної позиції 8517: для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,39

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 139,26

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

176,46

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 952,03

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

785,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

5 392,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 2 872,65



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

63,71

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

52,81

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 094,39

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 845,25

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

659,25

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 776,35

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

251,78

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 644,29

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 83,75

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 440,08

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 16,86

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1 008,50

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 832,24

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

13,53

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 4 192,45

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 22,19

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

310,95

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 156,88



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

428,59

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

113,22

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

578,29

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 835,66

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 162,93

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Угорщина 2 876,23

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 055,70

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 1 145,33

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 706,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 184,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 396,21

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 35,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 153,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 257,22

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

234,42

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4 731,01

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 1 566,83

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 473,21



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 1 033,58

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 112,57

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 3 168,29

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 53,91

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 40,81

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 32,59

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 59,51

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 25,11

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

228,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 344,09

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 89,38

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,73

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 57,46

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,67

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

238,60

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

222,61

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

449,61

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

389,40



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

292,64

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

315,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

3 003,38

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 230,63

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 43,27

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 122,51

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 748,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 2 352,55

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 201,43

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 23,32

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 131,27

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 288,50

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,12

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

976,79

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

140,51

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

240,35

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

256,72

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 49,28



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Греція 258,04

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1 842,50

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 100,86

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 56,09

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,07

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 102,22

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 760,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 128,30

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 63,91

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 671,83

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,07

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

419,48

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

86,16

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

64,19

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

53,59

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 322,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 213,64



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 72,91

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 37,46

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 110,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,17

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 73,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 91,95

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 391,20

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 100,73

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 493,50

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 7,36

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 703,88

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 185,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 57,56

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 26,16

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 156,53

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 601,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 523,28

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 1 164,00



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 24,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 807,12

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 69,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 100,17

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 166,58

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 74,68

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 73,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,99

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 194,97

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,29

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 122,26

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 666,01

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 12,01

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,78

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 121,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 39,33

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,78

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,85



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 67,45

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,06

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,19

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 208,84

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

9 885,56

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 036,05

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

354,77

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

312,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

12,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

280,82

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

242,28

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

408,17

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

36,25

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 084,69

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

69,16

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 965,86

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 562,03

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 59,68



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 549,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 145,23

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 16,70

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 432,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,59

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

41,99

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

454,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

58,97

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,99

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

56,74

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

373,45

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,99

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

759,16

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

416,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,48

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

139,56

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

261,75



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

233,15

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 1 313,18

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 20,98

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 1 943,92

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 188,50

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 104,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 31,65

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 44,88

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,73

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,86

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,65

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,47

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,11

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,89

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 66,17

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 103,44

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 113,36



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,41

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,03

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 156,21

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 534,24

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 8,75

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 118,31

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 135,20

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 180,60

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,57

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 52,82

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 77,48

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,24

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,06

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,54

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 229,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

462,78

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,98

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,07



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 872,46

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

64,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

75,58

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

697,26

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,82

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,33

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

237,22

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,38

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,98

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

160,09

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 521,27

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 74,82

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 3 978,46

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 783,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 16,33

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 28,12

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 54,73



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,02

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,92

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 396,56

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 434,36

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 538,23

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 146,71

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 957,63

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 155,18

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 59,17

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 254,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 352,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 276,93

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,19

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,20

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 254,67

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 294,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 195,19



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 304,25

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 13,75

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 7,01

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 6,87

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 155,03

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 315,48

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 18,58

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 4 402,37

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 365,42

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 23,31

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 29,19

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 30,38

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 6,79

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 441,77

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 182,66

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 306,75

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 564,75



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 370,13

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 088,02

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 186,79

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 524,73

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 12 011,02

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 441,72

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

30,93

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

101,11

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 129,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 2 300,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 161,70

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 961,90

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 370,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 207,29

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 735,67

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 348,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 95,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 36,89



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 356,24

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 8,62

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 187,67

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 147,43

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 202,84

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 57,32

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,28

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,52

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 20,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 10,04

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 102,55

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 175,03

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 3,32

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,36

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 11,47

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 5 535,83

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 302,27



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 2 015,50

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 35,35

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 173,13

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 10,05

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,60

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 228,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,05

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 459,31

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 253,73

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 9,08

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 435,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 507,20

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 270,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 14,30

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9 471,64

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,28

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

452,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

330,63



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

705,38

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

320,63

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,41

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

332,62

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

974,47

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,57

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 878,38

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

125,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

278,89

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

930,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

484,48

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 1 359,67

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

665,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

132,03

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,46

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 203,71

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 57,57

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

152,77



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 1 400,60

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 734,37

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 150,10

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 51,57

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 99,37

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 22,29

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 110,23

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 740,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 129,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 45,22

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 365,15

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 110,60

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 13,15

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

777,42

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

309,92

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

121,76

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 23,44

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

77,02



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1 572,24

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 238,80

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 789,00

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 384,44

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

64,85

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 2 052,94

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 9 161,62

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 226,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

187,57

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Сумська 

митниця ДФС

5 717,17

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 120,95

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 34,76

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

35,30

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

44,91

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 190,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 26,76

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,14

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 15,77



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 421,86

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 6 102,01

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4 104,54

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 372,18

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 22,59

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 110,40

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 97,65

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туніс 275,22

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

331,55

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 542,49

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Австрія 1 962,75

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

0,93

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

99,12

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 76,92

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1 539,65

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

435,26

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 585,93

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 126,89



853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,69

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1 639,27

853890 Частини, призначені виключно або переважно 

для апаратури товарних позицій 8535, 8536 

або 8537: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 227,28

853910 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

герметичні спрямованого світла:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Вірменія 120,93

853910 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

герметичні спрямованого світла:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,22

853910 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

герметичні спрямованого світла:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 002,99

853910 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

герметичні спрямованого світла:

Черкаська 

митниця ДФС

59,23

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 292,22

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 9,25

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,99



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 337,65

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 221,58

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

128,66

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 248,38

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

826,18

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 779,71

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,90

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 5,70



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Запорізька 

митниця ДФС

247,47

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 114,73

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

45,83

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 33,81

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 97,49

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 111,02

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 122,04

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 156,09



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,82

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,09

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

279,50

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

2 105,65

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

71,25

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Японія 234,07

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 2 848,20

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Індія 27,91



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 98,10

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 655,90

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 48,29

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Франція 17,33

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,19

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 68,25

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,86

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,00



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,08

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 36,42

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 20,89

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 187,92

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 382,43

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 380,00

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,10

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

564,58



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

426,00

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 114,76

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

728,83

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

173,41

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

60,90

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 452,94

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 597,92

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 106,62



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 141,38

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 254,29

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 548,74

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 477,77

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 652,55

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 139,29

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 903,81

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,95



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

500,00

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,57

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,87

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,39

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,10

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 825,00

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,10

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,09



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

1 070,67

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 45,17

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 209,76

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 113,35

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

94,26

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 149,16

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 115,14

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

146,48



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 163,42

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Одеська 

митниця ДФС

16,00

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,14

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Одеська 

митниця ДФС

16,73

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 99,96

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 229,26

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,68

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 5,11



853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 5,08

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 42,11

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

304,80

853921 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: галогенні з воль-

фрамовою ниткою:

Черкаська 

митниця ДФС

347,81

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,08

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,99

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 23,67

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,31



853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська 

митниця ДФС

5,66

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,80

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 33,91

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 24,40

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,39

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 18,56

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 77,83

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,78



853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 23,45

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,36

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,13

853922 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші, потужністю не більш 

як 200 Вт і напругою понад 100 В:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 5,08

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,33

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 533,65

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,73

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 302,33



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,70

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 166,60

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 185,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 773,45

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 113,45

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 119,33

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 228,09

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 375,32

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 69,09



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,98

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 253,55

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 446,29

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Угорщина 638,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,33

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 11,81

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 78,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 48,66

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 647,17



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 97,94

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 214,16

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 162,57

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 23,35

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 60,34

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 193,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 11,79

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 118,33

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 68,56



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 58,17

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 42,58

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 248,95

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

59,25

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

216,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 69,34

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 43,98

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 13,41

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 220,00



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 39,90

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 84,62

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 123,52

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 13,76

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 207,14

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

95,52

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

352,26

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

351,23

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

160,12



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

307,14

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,17

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,69

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,16

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

204,43

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 71,79

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

233,48

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 240,58

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,61



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,25

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

95,83

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

63,45

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,65

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 65,99

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 250,20

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 387,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,19

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 93,47



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 387,83

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

551,18

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 170,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,24

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

124,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,59

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,58

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,15

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,35



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

210,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,66

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,26

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 129,97

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 32,65

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 237,65

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 105,62

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 212,38

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 599,25



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 192,20

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 241,18

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 57,87

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 223,91

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 321,10

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 257,14

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

49,72

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

244,29

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,31



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,47

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 13,52

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 123,25

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 540,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

307,89

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 329,75

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 185,21

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 128,71

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

304,20



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 30,01

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 71,56

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

261,11

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 44,19

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

268,29

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 31,21

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 190,57

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 137,05

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

234,91



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 40,46

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

334,35

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

310,24

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 22,19

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 646,71

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 143,84

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 182,50

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 179,91

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 59,41



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 370,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 639,95

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Таїланд 188,50

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,50

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

423,00

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 69,35

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,69

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 22,49

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 7,81



853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Таїланд 48,18

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

284,75

853929 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: інші лампи 

розжарення, за винятком ультрафіолетових 

або інфрачервоних: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

9,04

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,85

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,92

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,06

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,37

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

53,84

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 17,69



853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,18

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,62

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,80

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

44,40

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,25

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,99

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,84

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 86,15

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 5,95



853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,10

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,08

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,09

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,50

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,80

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,40

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 141,71

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 19,18

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 43,28



853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,86

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 42,40

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,36

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,52

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,35

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,75

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,79

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,10

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 241,20



853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 5,08

853931 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

люмінесцентні з термокатодом:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 8,80

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,25

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 61,00

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 173,14

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 189,29

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,87

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

398,47



853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,88

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 46,51

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 217,14

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 528,38

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 312,24

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 454,39

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,52

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 528,09



853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,09

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 271,84

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 102,56

853932 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: лампи 

газорозрядні, за винятком ультрафіолетових: 

лампи ртутні або натрієві; металогалогенні 

лампи:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1 872,20

853990 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 863,69

853990 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

250,36

853990 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,24

853990 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: частини:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 3,05

853990 Електричні лампи розжарення або 

газорозрядні, включаючи лампи герметичні 

спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи: частини:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 15,75



854020 Лампи, трубки електронні з термокатодом, 

холодним катодом чи фотокатодом 

(наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи 

газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та 

трубки, електронно-променеві трубки, 

телевізійні передавальні трубки): трубки 

телевізійні передавальні; трубки для 

перетворення або підсилення яскравості 

зображення; інші фотокатодні трубки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9 262,29

854020 Лампи, трубки електронні з термокатодом, 

холодним катодом чи фотокатодом 

(наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи 

газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та 

трубки, електронно-променеві трубки, 

телевізійні передавальні трубки): трубки 

телевізійні передавальні; трубки для 

перетворення або підсилення яскравості 

зображення; інші фотокатодні трубки:

Київська міська 

митниця ДФС

1 219,31

854020 Лампи, трубки електронні з термокатодом, 

холодним катодом чи фотокатодом 

(наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи 

газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та 

трубки, електронно-променеві трубки, 

телевізійні передавальні трубки): трубки 

телевізійні передавальні; трубки для 

перетворення або підсилення яскравості 

зображення; інші фотокатодні трубки:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 750,32

854020 Лампи, трубки електронні з термокатодом, 

холодним катодом чи фотокатодом 

(наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи 

газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та 

трубки, електронно-променеві трубки, 

телевізійні передавальні трубки): трубки 

телевізійні передавальні; трубки для 

перетворення або підсилення яскравості 

зображення; інші фотокатодні трубки:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 1 512,85

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 193,02

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 431,88



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 82,79

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 13,08

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6 277,50

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 63,73

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 187,62



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 109,12

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 40,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 52,06

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 138,89

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 154,87

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 41,90



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 356,33

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

1 501,23

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

105,14

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 129,35

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 648,80

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 135,64



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 108,89

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4 383,98

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 369,14

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

66,15

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

654,76

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

187,53



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

63,03

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

686,37

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 895,42

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 227,10

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 126,20

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 121,74



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 534 000,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 93,43

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 331,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 503,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 242,26

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 260,00



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 588,85

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 323,44

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 120,99

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 111 400,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 436,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,75



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 703,43

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 269,61

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 762,36

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 557,44

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 314,74

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 434,74



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 115,10

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 114,93

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 153,98

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 137,59

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 1 930,03

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 249,28



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 289,95

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 262,02

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 397 000,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 133,61

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 483,64

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

637,73



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

51,75

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 431,25

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

257,04

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

660,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

54,21

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

1 487,28



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

34,27

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

1 847,78

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

1 735,77

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

187,29

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

215,67

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

263,38



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

464,02

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 274,40

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

91,89

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,81

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,86

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 111,80



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 115,36

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 207,13

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 447,96

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 325,58

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 294,54

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 69,09



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 24,19

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 74,73

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1 200,88

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

163,64

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Одеська 

митниця ДФС

Філіппіни 611,11

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Одеська 

митниця ДФС

370,80



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 226,56

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,24

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 245,54

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Полтавська 

митниця ДФС

2 354,32

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 43,15

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 149,18



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 289,91

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

35,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

110,15

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 420,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

201,66

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

В'єтнам 154,35



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

512,36

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Малайзія 591,82

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

260,50

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

96,37

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 2 268,36

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Черкаська 

митниця ДФС

976,17



854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 1 360,00

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 102,74

854110 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: діоди, крім 

фотодіодів та світловипроміню-вальних діодів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Мексика 2 000,00

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,64

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 103,33

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 153,88



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,40

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 329,42

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 255,49

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 48,87

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5 500,00

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 087,43



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

144,90

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 2 050,00

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 3 910,00

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 654,94

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 149,17

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 842 000,00



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

93,53

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

246,42

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 473,13

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 279,25

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 689,53

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 151,25



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 283,55

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 56,70

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 48 093,33

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 76,03

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 187,96

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 204 800,00



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

438,00

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

7 172,86

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

331,26

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Київська міська 

митниця ДФС

187,08

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 243,33

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 120,00



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 626,96

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 4 042,40

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

4 395,00

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 376,09

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

571,05

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

В'єтнам 249,13



854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Гонконг 375,18

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 6 144,83

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Черкаська 

митниця ДФС

3 907,73

854121 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: з потужністю 

розсіювання менш як 1 Вт:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 1 004,50

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 562,50

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 513,10



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 126,21

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 622,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 187,66

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

128,63

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 198,48

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,92



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 363,90

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

171,07

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 414,81

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 296,77

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 358,36

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,34



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 823,56

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 313,17

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,90

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,85

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 217,50

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 209,23



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

461,54

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 060,97

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 146,21

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 292,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 128,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 901,34



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 46,74

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 64,91

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 62,82

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 30,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 155,42

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

197,36



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

92,95

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

344,32

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

10,73

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 909,60

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 491,87

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 197,71



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 148,23

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 283,36

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 227,18

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 258,90

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 743,86

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 513,00



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 8 825,75

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

410,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 624,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

544,48

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

447,93

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

177,58



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

119,43

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 543,88

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 343,33

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 372,04

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 744,77

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 879,97



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 467,54

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 126,62

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 203,54

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 201,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 874,14

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 173,17



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 777,50

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 242,78

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

256,32

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 157,65

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 000,37

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 93,36



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

396,19

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 255,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

1 383,00

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

1 053,20

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 149,88

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

394,40



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Малайзія 781,25

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 318,81

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

961,15

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 227,49

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

1 222,24

854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2 254,50



854129 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: транзистори, 

за винятком фототранзисторів: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 612,96

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 168,19

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

846,86

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

126,69

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 127,65



854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 274,40

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська 

митниця ДФС

384,05

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 175,38

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 143,00

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 93,44



854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 108,81

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

104,73

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 2 257,27

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 626,08

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 311,55



854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

917,00

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 805,06

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 104,63

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 97,43

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 111,43



854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 98,89

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 345,43

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 56,38

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

152,48

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Київська міська 

митниця ДФС

256,74



854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Львівська 

митниця ДФС

254,90

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

163,36

854130 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: тиристори, 

диністори (діодні тиристори), триністори 

(триодні тиристори), крім фоточутливих 

приладів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 86,07

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 82,50

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,44



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,36

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 135,39

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 4 477,88

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 275,61



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 126,25

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,67

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

81,23

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Донецька 

митниця ДФС

Домініканськ

а Республіка

1 428,30



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 3 231,93

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 1 672,21

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1 553,05

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Житомирська 

митниця ДФС

Франція 5 662,00



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 1 096,15

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

499,33

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 378,52

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1 018,90



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 68,23

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 56,52

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 204,25

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 418,70



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

259,21

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

348,61

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 78,42

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,05



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 69,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,08

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 299,41

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 218,46



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 120,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 247,64

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,01

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

193,80



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

375,58

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 992,86

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8 788,89

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20 004,17



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 140,69

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

39,70

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

69,11

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

298,26



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 170,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 907,13

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 370,98

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 172,51



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 601,62

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

228,49

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 548,17

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,25



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20 500,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 542,45

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

198,71

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

1 247,19



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

62,04

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

731,52

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

1 400,85

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

212,64



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

626,79

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

292,44

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

258,10

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

1 088,79



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

1 087,82

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 120,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

213,96

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9 600,00



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4 223,33

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 444,18

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,83



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,28

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 176,39

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 152,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,15



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 307,78

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 104,76

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 282,42

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 403,85



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 289,97

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 407,22

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 618,10

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 55,72



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 489,54

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 726,80

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 106,07

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 25,54



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 508,08

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 110,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 69,68

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 183,16



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 486,59

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 95,97

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 808,38

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 225,00



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 365,94

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

468,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

103,33

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

352,00



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

126,83

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 69,87

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 373,83

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 704,73



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 467,38

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 628,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 245,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 297,95



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 547,55

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 280,20

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4 913,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 500,67



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 590,75

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 208,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 55,70

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 828,47



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 935,09

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 403,07

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 210,98

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 234,31



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 003,74

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 743,86

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 610,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 412,14



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 467,95

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 613,60

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 038,72

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4 731,33



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 476,52

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 664,15

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 6 186,13

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 972,84



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 117,33

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 10 168,33

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Одеська 

митниця ДФС

Філіппіни 656,25

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

987,59



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 215,91

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,33

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Малайзія 148,03

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 1 424,05



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 771,51

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 1 265,67

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 133,83

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 237 977,78



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 489,43

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 46,00

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,22

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 18,25



854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 1 178,79

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Черкаська 

митниця ДФС

978,29

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Чернівецька 

митниця ДФС

Таїланд 304,92

854140 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: прилади 

напівпровідникові фоточутливі, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль або вмонтовані чи не 

вмонтовані в панель; світловипроміню-вальні 

діоди:

Чернівецька 

митниця ДФС

Філіппіни 334,91

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

118,11



854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

129,49

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

230,88

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 84,99

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

192,97

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 933,10

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 571,52

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 211,39



854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 291,55

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 258,04

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 343,36

854150 Діоди, транзистори та аналогічні 

напівпровідникові прилади; фоточутливі 

напівпровідникові прилади, включаючи 

фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані 

у панель; світловипроміню-вальні діоди; 

п’єзоелектричні кристали, зібрані: інші прилади 

напівпровідникові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 214,71

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 218,71

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 108,29

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 112,50



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

969,68

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 278,77

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 435,60

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 100,69

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 595,37

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 360,87

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 470,97

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 623,87



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3 825,04

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 16 114,10

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1 451,90

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 522,05

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 280,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Закарпатська 

митниця ДФС

В'єтнам 352,57

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 836,09

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 286,73



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 927,23

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 5 151,48

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 1 258,95

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 2 004,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 1 534,21

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2 144,83

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 351,07

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 595,28



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 611,81

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

1 149,13

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

13 220,45

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

2 208,44

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

57,08

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

328,53

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 595,83

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Японія 9 274,00



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 471,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 1 021,86

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 229,20

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

749,24

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

916,27

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

797,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

1 755,38

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

789,91



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

885,26

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

3 049,22

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

2 198,77

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

1 674,05

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 140,58

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1 397,95

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 124,53

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 176,65



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 9 439,60

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 247,34

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9 283,20

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14 371,80

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 1 266,79

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 160,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 750,19

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 911,45



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 011,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 159,78

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 544,90

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 836,55

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 267,84

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 109,44

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 726,54

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 134,83



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 803,90

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 89,58

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3 059,20

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 817,08

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 229,44

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

674,02

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

127,13

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7 509,42



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 250,77

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

197,03

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 217,30

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 220,82

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 633,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 030,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 142,80

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 347,07



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 953,35

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25 641,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,55

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1 267,50

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 2 355,34

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 627,07

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 318,32

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 779,01



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 078,95

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 559,50

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 398,36

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 7 241,94

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 387,15

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 240,68

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 324,48

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 3 007,72



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 1 214,67

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 550,44

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 255,50

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 653,75

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 5 646,67

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 5 970,82

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 612,09

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 496,95



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 373,75

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 1 184,70

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 389,55

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 4 301,89

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 414,68

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

74,50

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

663,57

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 133,26



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Київська міська 

митниця ДФС

Віргінcькі 

острови, 

США 

235,02

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1 310,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 103 880,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 565,38

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 538,22

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8 700,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 859,55



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 646,95

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 419,81

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Одеська 

митниця ДФС

2 533,60

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 2 150,23

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Марокко 203,56

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 560,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Мексика 839,19

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

1 202,27



854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Австрія 1 100,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 1 497,50

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Черкаська 

митниця ДФС

13 086,44

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3 442,00

854231 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: процесори та контролери, 

об’єднані чи не об’єднані із 

запам’ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, синхронізаторами або іншими 

схемами:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1 519,45

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1 140,08

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 541,86

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

152,50

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

178,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 705,36

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 4 193,33

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 226,30

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6 910,00



854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 622,63

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 706,52

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5 357,54

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 476,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 234,72

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 382,42

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 282,03

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8 464,68

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 627,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 894,70

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

348,43

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

956,67

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

672,53

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 967,78

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 560,79

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 093,03

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 073,11

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 320,57



854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 086,96

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2 210,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 402,92

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 874,50

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

197,13

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,45

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 211,50

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 715,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 009,77

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

1 094,08

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

3 225,26

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

467,50

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

4 075,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

16 485,71

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 6 833,33

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

1 322,61

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

1 055,00

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

816,55



854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

550,46

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 027,86

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 8 720,25

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 544,26

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 401,82

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 1 406,36

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 965,75

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 287,50

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Одеська 

митниця ДФС

Таїланд 1 447,37

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Одеська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 325,76

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Одеська 

митниця ДФС

Філіппіни 1 325,76

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Тернопільська 

митниця ДФС

14 198,57

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 733,33

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Черкаська 

митниця ДФС

10 643,09

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Черкаська 

митниця ДФС

14 545,59

854232 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: пристрої запам’ятовувальні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1 100,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 363,56

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1 299,68

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 260,93

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

465,80

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 198,18



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 81,76

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 167,12

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 232,42

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 231,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 183,79

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 182,63

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,20

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Мальта 2 226,03

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 492,94

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

398,37

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

385,51

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

301,33

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

498,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 094,81

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 168,19

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 315,64

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 343,71

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 567,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12 827,01

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 303,57

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 606,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

284,79

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4 486,09

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,03



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 882,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 24,58

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 104,40

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 789,59

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

441,95

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

70,53

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

327,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 51,26

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 413,06

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 259,28

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 3 329,13

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 720,10

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 35,12

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 142,38

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 1 620,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 351,61

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 11 506,79

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 3 434,19

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 516,18

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

926,06

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8 988,01

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 2 183,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 508,46

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 664,92



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 676,62

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 437,79

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 2 629,47

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 149,62

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 22 234,48

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 367,37

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 872,76

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 7 886,26

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 388,07

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1 412,83

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 920,57

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 4 103,68

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 139,99

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 2 715,27

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 320,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 5 931,17

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 11 370,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 448,35



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 473,39

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 337,06

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 474,45

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 23 510,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1 223,33

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2 679,59

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

491,44

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

950,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 074,38

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 457,14

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

585 714,29

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 172,68

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

230,56

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

525,22

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 810,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

492,35

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

425,26

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 491,87



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9 268,48

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 187,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 608,96

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 468,78

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 370,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 871,52

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 387,64

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 305,35

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 554,11

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,35

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 395,43

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 555,40

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 199,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 68,52

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 522,89

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 33,20

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 540,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 164,44



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 768,87

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 006,18

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 618,22

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

621,78

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 615,82

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 081,64

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

764,08

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

5 283,33

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

338,88

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 287,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

770,31

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

411,56

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

270,88

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

643,83

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 530,15

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 5 974,99

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 763,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2 062,50



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2 881,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12 183,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 1 066,34

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 2 049,60

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 142,63

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7 778,25

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 772,57

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 139,94

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 575,43

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 162,52

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3 042,11

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 708,51

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

101,38

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

337,22

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 428,59

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 298,68

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 004,71

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

451,35



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

651,47

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 173,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

620,49

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5 698,61

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 710,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3 635,57

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 455,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 33,33

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 428,07

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 290,59

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 86,25

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 003,33

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3 462,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 910,57

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 769,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 32,29

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 18 662,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 71 931,67



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 4 910,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 2 871,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 538,81

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 348,15

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 173,34

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 522,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 67,70

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 3 257,31

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 264,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 224,78

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 946,69

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 288,75

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 062,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 130,99

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 530,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 189,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 612,45

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 20 019,20

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

1 479,77

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

2 317,21

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 990,34



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 529,02

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Таїланд 1 000,00

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 384,62

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 522,90

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Мальта 891,80

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Мексика 651,16

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

853,71

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

1 284,86

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

9 837,14

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 532,63

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 1 787,90

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5 181,25

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Мексика 239,97

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Філіппіни 329,91

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 102,50

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Малайзія 190,57

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 10 531,26

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7 435,75

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7 066,67

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

13 340,34

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 87,66

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

25 720,73

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2 187,45

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

5 804,55

854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

85,94



854239 Електронні інтегровані схеми: електронні 

інтегровані схеми: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 6 315,02

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,25

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 27,77

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 19,16

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 86,33

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1 201,17

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 128,63

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

156,31

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 114,50

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 32,35

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 13,53

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 563,00

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

99,38

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,66



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,64

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,25

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,20

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,20

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,00

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,06

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 168,69

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,86

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 111,68

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,39

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,69

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 88,71

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 12,02

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,69



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

63,34

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 89,62

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 706,68

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,35

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 22,05

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

194,54

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

718,21

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 121,92

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 42,60

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Україна 30,68

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

184,87

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

177,71

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

146,98

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,74



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,23

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 348,33

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,08

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 43,01

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 192,73

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 11,20

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 49,77

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 47,13

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 114,48

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 904,70

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 192,77

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 122,89

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

28,91

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

100,40



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 74,04

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 55,10

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 62,41

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,74

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 34,22

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 24,92

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 438,52

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 176,88

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 57,40

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

47,38

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

200,44

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

555,44

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,12



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

51,67

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

294,00

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

99,44

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

360,44

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

570,29

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 27,87

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,58

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,44

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,26

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,02

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 78,95

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 53,72

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,98

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,76



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,31

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,34

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,23

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 189,65

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,93

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,86

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55 840,00

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 9,67

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Львівська 

митниця ДФС

20,44

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 15,45

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 16,73

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 19,42

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,53

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,63



854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 26,19

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 19,28

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,92

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 662,73

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 1 437,83

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,89

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,35

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,19

854370 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: інші машини та 

апаратура:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 278,91

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,08

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 16,52

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

298,58

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 234,78

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,81

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,70



854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,09

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська 

митниця ДФС

3 907,01

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

222,03

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 45,64

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 338,38

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3 718,00

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 000,00

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 209,53

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

611,97

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

1 332,00

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

854390 Машини та апаратура електричні, що мають 

індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи 

не описані або не зазначені: частини:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

249,37

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 49,73

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,10



854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,37

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,71

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,56

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 198,86

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

46,65

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

13 118,94



854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,55

854411 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: мідні:

Тернопільська 

митниця ДФС

50,72

854419 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

78,21

854419 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

180,07

854419 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 93,53

854419 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

проводи обмоткові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 195,30



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 97,27

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 2 736,67

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 4 140,07

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

86,76

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,65



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,25

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2 077,14

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Австрія 8,47

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,54

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,50



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 687,19

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

77,29

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,25

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 59,64

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,63



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 285,23

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 480,30

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 122,00

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 17,84

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська 

митниця ДФС

43,78



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

283,49

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

129,68

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 156,29

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,87

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 7,26



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,31

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,71

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,15

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,62

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 239,46



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,65

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 263,59

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,83

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

751,54

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

117,48



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

96,77

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 10,23

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,77

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,07

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 842,36



854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Полтавська 

митниця ДФС

859,78

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 240,83

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Харківська 

митниця ДФС

167,30

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 902,50

854420 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі коаксіальні та інші коаксіальні 

провідники електричні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 690,00



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Вінницька 

митниця ДФС

50,23

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

186,13

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

393,51

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,62



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 20,08

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Мексика 3 556,07

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 629,71

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 30,83



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,02

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 1 270,29

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 127,40

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 197,90



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 47,77

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 16,46

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

253,17

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,39



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

42,71

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 216,33

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 213,81

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

122,44



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туніс 601,62

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 168,67

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 57,35

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 1 122,73



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Запорізька 

митниця ДФС

263,86

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3 143,96

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

85,49

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

97,04



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

123,34

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 70,60

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

376,92

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 8,41



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 305,79

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 50,63

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,20

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 166,57



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 471,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,01

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

77,29

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

208,45



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 26,69

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 520,56

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 70,57

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 38,17



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 179,36

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 42,80

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 264,80

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 83,30



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 348,50

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 253,95

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 94,92

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 173,91



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 155,32

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 252,17

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Японія 53,34

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

124,27



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,62

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Литва 24,21

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Литва 62,03

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 198,82



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 99,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 495,12

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 209,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 579,46



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 447,47

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 10,60

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 325,45

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 77,02



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 47,58

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 33,84

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,03

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 144,41



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 99,66

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 66,24

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 373,06

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 203,18



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 133,76

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,27

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

353,33

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

293,99



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

174,42

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

90,49

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

234,48

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,33



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

368,82

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,06

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

563,00



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

126,52

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

51,95

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

263,10

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 100,00



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 388,29

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 186,72

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 170,22

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 246,95



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 107,35

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 162,72

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 152,46

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 99,04



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

491,59

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,12

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,76

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,01



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 32,72

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 148,25

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,36

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,20



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,24

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 068,92

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,22

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,00



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,43

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

255,69

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

233,53



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 25,63

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 94,62

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,00



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 60,05

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 137,11

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 63,87

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 78,61



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 71,14

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,77

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 32,76

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 334,83



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,32

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 668,22

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 177,15

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 106,22



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 146,34

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,87

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 236,12

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 55,24



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 74,88

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 137,43

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

161,19

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 147,79



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 364,59

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 203,00

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,43

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,65



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,04

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,15

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

110,24

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,30



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,64

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

205,18

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 19,49

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 90,25



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,41

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 77,52

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

377,87

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 13,24



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 154,63

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 40,85

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,06

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 195,53



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 3,96

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,46

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,19

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 36,14



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Одеська 

митниця ДФС

16,93

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Одеська 

митниця ДФС

17,41

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Одеська 

митниця ДФС

15,94

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Полтавська 

митниця ДФС

9,09



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 572,75

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

172,64

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 156,03

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

287,60



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Туніс 140,30

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Україна 214,23

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 104,32

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 29,73



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,49

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,82

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

39,56

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,36



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,94

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 22,17

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 13,42

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 53,48



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

56,03

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 101,53

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,57

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 44,27



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 52,51

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 54,86

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

112,64

854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 17,47



854430 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

комплекти проводів для свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, які 

використовуються в моторних транспортних 

засобах, літаках та на суднах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,03

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

315,57

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Волинська 

митниця ДФС

Сінгапур 170,60

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 22,50



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 226,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 18,75

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,59

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 46,28

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 209,88



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,56

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 36,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 75,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,10

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 691,67



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

207,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 248,59

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,86

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

157,08

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

509,36



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,94

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 26,11

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

114,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 55,92

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 45,86



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 254,13

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 84,34

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 193,72

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,08

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туніс 2 023,76



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

В'єтнам 187,65

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

481,87

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,56

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

104,15

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 18,60



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 21,22

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 19,48

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 56,73

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 99,63

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 021,22



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Україна 31,78

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туніс 323,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 218,11

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 139,68

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 331,17



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 12,61

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 242,24

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 211,55

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 49,42

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Запорізька 

митниця ДФС

125,25



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 277,91

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 149,91

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

159,55

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 126,15

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

107,94



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

234,16

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 62,83

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Індія 335,67

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,49



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 52,13

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 65,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 191,70

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,76

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 105,40



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 83,96

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 68,30

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 201,91

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,01

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 94,77



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,65

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 65,84

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 43,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 57,94



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 65,55

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 14,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 354,38

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 232,78



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 583,08

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 51,28

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 13,10

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,97

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,79



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 777,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Франція 121,94

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,26

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 60,61



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 117,81

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 105,93

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 85,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 255,74

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 229,14



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 327,23

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 22,90

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 1 127,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 55,69

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 48,55



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 84,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 164,02

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 17,81

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 23,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 235,60



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,60

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Японія 74,02

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Японія 100,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,07

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,81



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

48,04

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 112,07

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 1,41

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 310,43

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 237,30



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 393,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

464,04

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 34,54

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Польща 38,19

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,85



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Польща 29,04

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Польща 932,43

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Польща 52,67

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 237,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

186,55



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

314,34

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,56

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

98,35

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

100,94



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

62,27

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

9 046,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

79,79

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

617,59

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

215,49



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

49,54

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

1 027,57

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

925,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

545,03

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 24,73



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 11,19

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1 032,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

475,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

357,37

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 25,94

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 30,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Греція 639,73

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 91,60

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,80



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,75

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 56,48

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 532,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,38



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,12

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,83

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

133,39

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

227,83

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

45,92



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

54,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

113,25

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,15

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Данія 151,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Данія 79,26



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська 

митниця ДФС

Франція 28,68

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

234,23

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

903,63

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

22,17

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

116,04



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

761,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

126,48

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

23,97

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

218,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

444,24



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

960,91

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

495,28

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

402,36

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

160,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

529,69



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

165,34

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 68,99

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 47,73

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 321,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,68



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 42,78

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 21,95

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 173,18

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 164,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,45



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 172,92

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,38

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 109,83

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,95

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,44



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,10

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,68

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 89,02

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 150,62



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 95,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,51

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,77

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,59



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,07

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 380,25

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 281,91

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 21,00



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 786,79

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 318,80

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 33,35

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 36,15

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 98,50



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 143,75

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,83

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,90

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 177,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,61



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,92

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 102,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,33

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 129,60

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,00



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,55

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 854,81

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

124,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

43,53

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,79



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,91

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

127,90

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

25,56

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,62

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,61



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,61

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 125,42

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 117,53

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,96

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,09



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 212,66

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,03

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,69

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,10

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 64,88



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,78

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 541,63

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 17,95

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 50,22

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 103,80



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 356,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 49,02

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 76,29

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 43,97

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 23,61



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,16

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,03

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 56,59

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,39

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 36,29



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,06

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 93,41

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 66,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 130,67



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 124,79

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 124,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 190,79

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 137,06

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 282,54



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 235,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 7 180,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

812,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

639,35

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

33,18



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

75,07

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

34,56

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,61

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

73,87

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 177,06



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 110,77

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 470,41

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 186,94

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 301,85

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 169,03



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 177,65

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 357,26

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

238,60

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,62

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

126,35



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,30

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

355,05

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,78

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,15



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

132,71

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,43

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 28,24

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 434,10

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 28,66



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 26,26

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 15,39

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

41,27

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 34,57

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 53,92



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 105,93

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 620,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 39,90

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 66,97

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 88,95



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 132,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 227,90

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 48,22

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 36,24

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 5 007,50



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3 554,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 33,58

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 356,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 31,83

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 71,37



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 201,08

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,90

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Україна 2 226,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,18

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

690,26



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

240,04

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

179,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

380,34

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,99

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

294,61



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 219,48

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 764,65

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

266,44



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,61

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

722,27

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

367,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

242,54

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

83,43



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

179,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 470,00

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,36

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

107,42

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,22



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 177,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 55,53

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,22

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 38,53

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 85,61



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 24,19

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,97

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 54,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 73,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Марокко 32,49



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 324,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,07

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 364,16

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 34,40

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 360,27



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,10

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 38,71

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 54,76

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 17,55

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,75



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,37

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

280,14

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 240,30

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 70,22

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

180,39



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4 944,38

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 26,63

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 72,19

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 47,54

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

115,37



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

161,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 133,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 32,66

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 130,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 238,52



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 103,86

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 160,47

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Литва 1,20

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 52,92

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 34,25



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 209,09

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 664,86

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 72,63

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

574,86

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 16,34



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

122,64

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

115,95

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

121,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,32

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,62



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 21,21

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 6,26

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 118,41

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,82

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Полтавська 

митниця ДФС

414,84



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 13,88

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 76,98

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 434,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Рівненська 

митниця ДФС

15,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 555,46



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 104,71

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 790,46

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Сумська 

митниця ДФС

189,60

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Тернопільська 

митниця ДФС

39,94

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 112,53



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туніс 362,72

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 1 216,92

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 21,48

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 131,78

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 80,17



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

42,07

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

367,23

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,58

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,38

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

133,93



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 23,26

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 29,92

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 77,85

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 63,16

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5 445,00



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 330,13

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 20,02

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 20,66

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,95

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,75



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

41,44

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,30

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Черкаська 

митниця ДФС

352,39

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,67

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 77,22



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 107,99

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 699,39

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 2 188,89

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 15,19

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 765,39



854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 92,50

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,41

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

145,62

854442 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: оснащені з’єднувальними 

пристроями:

Чернігівська 

митниця ДФС

1,96

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

23,10



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 12,39

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,56

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,09

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 5,50

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4 713,35



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,60

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,93

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

51,76

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

60,46

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 12,30



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 9,70

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,99

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 27,29

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 8,53

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 4,72



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

91,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

28,84

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 23,18

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 9,66

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 78,88



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Словаччина 17,93

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 130,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,23

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 58,03

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,46



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,80

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 38,94

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 6,09

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 38,51

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,87



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 41,20

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 495,33

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 34,64

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 50,09

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,05



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

136,11

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

252,58

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,30

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,75

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,58



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 129,33

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 503,28

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,45

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

251,73



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

429,33

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

541,70

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 145,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 394,94

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,47



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

654,89

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

504,57

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,82

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,07



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,46

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,22

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,39

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,84



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 384,33

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

275,82

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

44,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

696,79

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

61,06



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 309,17

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

135,56

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

70,09

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

173,41

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 21,43



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,99

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,54

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,30

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

144,26



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

289,82

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 5,11

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,02

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,23

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,78



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 464,85

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,80

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,84

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 335,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 5,74



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 118,33

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,98

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,03

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 52,55

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 28,92



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 543,50

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 168,63

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 182,66

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 132,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 751,96



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 5,41

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 61,35

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 15,45

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,62

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2 427,50



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,69

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 6,18

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 312,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,83

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,83



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 674,00

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,20

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,80

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,05

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

104,26



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

265,55

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,39

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,25

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

257,79

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,03



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

462,38

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 734,90

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 14,13

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

33,81

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

143,80



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,15

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2 191,31

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 33,77

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 120,69

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 95,78



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 17,56

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 6,52

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,62

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,29

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,29



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,26

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 161,11

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,96

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,81

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Сумська 

митниця ДФС

19,95



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

31,82

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Харківська 

митниця ДФС

8,12

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,33

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,54

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 13,05



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 7,11

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,67

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Мексика 55,30

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

6 455,19

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

107,02



854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

58,37

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

73,08

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 39,11

854449 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги не 

більш як 1 000 В: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 11,97

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

2,88



854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 99,96

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,24

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 13,58

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 365,63

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

145,09



854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,90

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

138,64

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Узбекистан 6,97

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

5,30

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,00



854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 201,36

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,81

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,26

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 333,46

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,09



854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 23,24

854460 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

інші провідники електричні для напруги понад 

1 000 В:

Полтавська 

митниця ДФС

1 163,55

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

131,73

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

11,79

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 137,21

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 7,45



854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 7 350,00

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська 

митниця ДФС

710,20

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

75,23

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська 

митниця ДФС

Данія 22,16

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 583,58

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська 

митниця ДФС

52,28



854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 2,39

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 236,00

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 69,20

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,00

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 191,31

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

324,80



854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,70

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,65

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,33

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,60

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 13,02

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

513,47



854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,84

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,33

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,91

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,34

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

139,47

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,24



854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,59

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 871,20

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

104,24

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,79

854470 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи 

анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та 

інші ізольовані електрич-ні провідники із 

з’єднувальними деталями або без них; кабелі 

волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від 

того, зібрані вони чи ні з електричними 

провідниками або з’єднувальними пристроями: 

кабелі волоконно-оптичні:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 754,18

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

156,82

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,03



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

295,45

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 67,41

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 481,28

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 754,05

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 36 588,22

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,54

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 776,67

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 190,24

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 699,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

159,28



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 364,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

215,19

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 91,28

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 226,60

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 551,68

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2 838,75

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 43,44

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 255,97

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 431,73

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 221,29

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Японія 570,68



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 93,33

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 314,80

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 133,33

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 58,25

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

233,89

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

231,21

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

303,50

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 212,48

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 60,34

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,35

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 81,86



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 946,46

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 213,06

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 2 368,33

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

4 625,31

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 136,67

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 29,16

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 100,67

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 40,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,33

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 309,33

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 25,06



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 276,17

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 292,71

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 256,44

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 252,18

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 69,98

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

487,46

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

372,34

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

318,79

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 108,37

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 411,60

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 725,93



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 364,69

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,68

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 47,16

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 276,31

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 140,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 77,82

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 085,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 244,12

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,26

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,56



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

403,08

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,54

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

64,43

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 45,38

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 195,81

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 396,72

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 291,03

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 706,25

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 413,72

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 029,64

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 397,46



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 126,99

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 708,98

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 424,45

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 297,91

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 199,48

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 840,58

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 162,86

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 225,16

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 63,49

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 579,24

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 250,54



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 89,38

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 246,60

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 72,80

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

114,73

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 113,33

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2 051,60

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 17,34

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 453,97

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 52,37

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 72,84

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

247,25



854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 1 418,59

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 37,40

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 73,05

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 104,72

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Харківська 

митниця ДФС

52,00

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,46

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 111,37

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 64,56

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 39,68

854520 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: щітки:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 6,57

854590 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 412,61



854590 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для 

ламп або гальванічних елементів та інші 

вироби з графіту чи інших видів вуглецю з 

металом або без нього, що використовуються в 

електротехніці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

235,36

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,18

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,58

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Запорізька 

митниця ДФС

9,42

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 184,53

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

31,44

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,05

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 16,05

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,05

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,01

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

132,66

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,44

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,33

854620 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

керамічні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 11,18

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

12,75

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,85

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 120,05

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 16,19

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 17,47

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 36,56

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Литва 15,82



854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 28,27

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,93

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,36

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,74

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 63,53

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 60,11

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 88,49

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,93

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

445,54

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 33,15

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 36,53

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 7,32

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,98

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 255,67

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 26,61

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 78,73

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 236,52

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 11,97



854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 422,80

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 313,00

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7 454,90

854690 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Мексика 205,31

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 198,93

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36 595,43

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 452,60

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,76

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

580,00

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 295,33



854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 200,05

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

48,05

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 367,50

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

173,46

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

812,86

854890 Залишки та лом первинних елемен-тів, 

первинних батарей та електрич-них 

акумуляторів; використані (виснажені) первинні 

елементи, використані (виснажені) первинні 

батареї та використані (виснажені) електричні 

акумулятори; електричні частини апаратури та 

обладнання, в іншому місці даної групи не 

описані або не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 149,53


