
Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 

Секція A 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція А ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РИБНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

  

01 Продукція сільського господарства, мисливства та 

пов'язані з цим послуги 

  

01.1 Культури однорічні та дворічні   

01.11 Культури зернові (крім рису), бобові культури та 

насіння олійних культур 

  

01.11.1 Пшениця   

01.11.11 Пшениця тверда   

01.11.11-

00.00 

Пшениця тверда 1001 10 00 

01.11.12 Пшениця, крім твердої пшениці   

01.11.12-

00.00 

Пшениця, крім твердої пшениці 1001 90 

01.11.2 Кукурудза   

01.11.20 Кукурудза   

01.11.20-

00.00 

Кукурудза 1005 

01.11.3 Ячмінь, жито й овес   

01.11.31 Ячмінь   

01.11.31-

00.00 

Ячмінь 1003 00 

01.11.32 Жито   

01.11.32-

00.00 

Жито 1002 00 00 00 

01.11.33 Овес   

01.11.33-

00.00 

Овес 1004 00 00 00 

01.11.4 Сорго, просо та інші зернові культури   

01.11.41 Сорго   

01.11.41-

00.00 

Сорго 1007 00 

01.11.42 Просо   

01.11.42- Просо 1008 20 00 00 



00.00 

01.11.49 Культури зернові, інші   

01.11.49-

00.00 

Культури зернові, інші 1008 10 00 00 

1008 30 00 00 

1008 90 

01.11.5 Солома та полова зернових   

01.11.50 Солома та полова зернових   

01.11.50-

00.00 

Солома та полова зернових 1213 00 00 00 

01.11.6 Овочі бобові свіжі   

01.11.61 Квасоля свіжа   

01.11.61-

00.00 

Квасоля свіжа 0708 20 00 00 

01.11.62 Горох свіжий   

01.11.62-

00.00 

Горох свіжий 070810 00 00 

01.11.69 Овочі бобові свіжі, інші   

01.11.69-

00.00 

Овочі бобові свіжі, інші 0708 90 00 00 

01.11.7 Овочі бобові сушені   

01.11.71 Квасоля сушена   

01.11.71-

00.00 

Квасоля сушена 0713 31 00 00 

0713 32 00 00 

0713 33 

01.11.72 Боби кінські сушені   

01.11.72-

00.00 

Боби кінські сушені 0713 50 00 00 

01.11.73 Нут сушений   

01.11.73-

00.00 

Нут сушений 0713 20 00 00 

01.11.74 Сочевиця сушена   

01.11.74-

00.00 

Сочевиця сушена 0713 40 00 00 

01.11.75 Горох сушений   

01.11.75-

00.00 

Горох сушений 0713 10 

01.11.79 Овочі бобові сушені, н. в. і. у.   

01.11 79-

00.00 

Овочі бобові сушені, н. в. і. у. 0713 90 00 00 

01.11.8 Соя (боби), арахіс і насіння бавовнику   

01.11.81 Соя (боби)   



01.11.81-

00.00 

Соя (боби) 1201 00 

01.11.82 Арахіс нелущений   

01.11.82-

00.00 

Арахіс нелущений 1202 10 

01.11.83 Арахіс лущений   

01.11.83-

00.00 

Арахіс лущений 1202 20 00 

01.11.84 Насіння бавовнику   

01.11.84-

00.00 

Насіння бавовнику 1207 20 

01.11.9 Насіння інших олійних культур   

01.11.91 Насіння льону   

01.11.91-

00.00 

Насіння льону 1204 00 

01.11.92 Насіння гірчиці   

01.11.92-

00.00 

Насіння гірчиці 1207 50 

01.11.93 Насіння рапсу чи кользи   

01.11.93-

00.00 

Насіння рапсу чи кользи 1207 60 

01.11.94 Насіння кунжуту   

01.11.94-

00.00 

Насіння кунжуту 1207 40 

01.11.95 Насіння соняшнику   

01.11.95-

00.00 

Насіння соняшнику 1206 00 

01.11.99 Насіння інших олійних культур, н. в. і. у.   

01.11.99-

00.00 

Насіння інших олійних культур, н. в. і. у. 1207 91 

1207 99 

01.12 Рис нелущений   

01.12.1 Рис нелущений   

01.12.10 Рис нелущений   

01.12.10-

00.00 

Рис нелущений 1006 10 

01.13 Овочі та баштанні культури, коренеплоди та 

бульбоплоди 

  

01.13.1 Овочі листкові   

01.13.11 Спаржа   

01.13.11-

00.00 

Спаржа 0709 20 00 00 



01.13.12 Капуста   

01.13.12-

00.00 

Капуста 0704 20 00 00 

0704 90 

01.13.13 Капуста цвітна та капуста броколі   

01.13.13-

00.00 

Капуста цвітна та капуста броколі 0704 10 00 00 

01.13.14 Салат-латук   

01.13.14-

00.00 

Салат-латук 0705 11 00 00 

0705 19 00 00 

01.13.15 Цикорій   

01.13.15-

00.00 

Цикорій 0705 21 00 00 

0705 29 00 00 

01.13.16 Шпинат   

01.13.16-

00.00 

Шпинат 0709 70 00 00 

01.13.17 Артишоки   

01.13.17-

00.00 

Артишоки 0709 10 00 00 

01.13.19 Овочі листкові, інші   

01.13.19-

00.00 

Овочі листкові, інші 0709 90 

01.13.2 Культури баштанні   

01.13.21 Кавуни   

01.13.21-

00.00 

Кавуни 0807 11 00 

01.13.29 Культури баштанні, інші   

01.13.29-

00.00 

Культури баштанні, інші 0807 19 00 

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші   

01.13.31 Перець стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

  

01.13.31-

00.00 

Перець стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

0709 60 

01.13.32 Огірки та корнішони   

01.13.32-

00.00 

Огірки та корнішони 0707 00 

01.13.33 Баклажани   

01.13.33-

00.00 

Баклажани 0709 30 00 00 

01.13.34 Помідори   

01.13.34- Помідори 0702 00 00 00 



00.00 

01.13.39 Культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у.   

01.13.39-

00.00 

Культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. 0709 90 

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні   

01.13.41 Морква та ріпа   

01.13.41-

00.00 

Морква та ріпа 0706 10 00 00 

01.13.42 Часник   

01.13.42-

00.00 

Часник 0703 20 00 00 

01.13.43 Цибуля   

01.13.43-

00.00 

Цибуля 0703 10 

01.13.44 Цибуля-порей та інші цибулинні овочі   

01.13.44-

00.00 

Цибуля-порей та інші цибулинні овочі 0703 90 00 00 

01.13.49 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, інші (з 

низьким умістом крохмалю та інуліну) 

  

01.13.49-

00.00 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, інші (з 

низьким умістом крохмалю та інуліну) 

0706 90 

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 

  

01.13.51 Картопля   

01.13.51-

00.00 

Картопля 0701 

01.13.52 Картопля солодка   

01.13.52-

00.00 

Картопля солодка 0714 20 

01.13.53 Маніок   

01.13.53-

00.00 

Маніок 0714 10 

01.13.59 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 

  

01.13.59-

00.00 

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 

0714 90 

01.13.6 Насіння овочевих культур, крім насіння буряків   

01.13.60 Насіння овочевих культур, крім насіння буряків   

01.13.60-

00.00 

Насіння овочевих культур, крім насіння буряків 1209 91 

01.13.7 Буряки цукрові та насіння цукрових буряків   



01.13.71 Буряки цукрові   

01.13.71-

00.00 

Буряки цукрові 1212 91 

01.13.72 Насіння цукрових буряків   

01.13.72-

00.00 

Насіння цукрових буряків 1209 10 00 00 

01.13.8 Гриби та трюфелі   

01.13.80 Гриби та трюфелі   

01.13.80-

00.00 

Гриби та трюфелі 0709 51 00 00 

0709 52 00 00 

0709 59 

01.13.9 Овочі свіжі, н. в. і. у.   

01.13.90 Овочі свіжі, н. в. і. у.   

01.13.90-

00.00 

Овочі свіжі, н. в. і. у. 0709 40 00 00 

01.14 Тростина цукрова   

01.14.1 Тростина цукрова   

01.14.10 Тростина цукрова   

01.14.10-

00.00 

Тростина цукрова 1212 99 20 00 

01.15 Тютюн необроблений   

01.15.1 Тютюн необроблений   

01.15.10 Тютюн необроблений   

01.15.10-

00.00 

Тютюн необроблений 2401 10 

2401 20 

01.16 Культури прядивні   

01.16.1 Культури прядивні   

01.16.11 Бавовна, очищена чи неочищена від насіння 

(джинована чи неджинована) 

  

01.16.11-

00.00 

Бавовна, очищена чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

5201 00 

01.16.12 Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

  

01.16.12-

00.00 

Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

5303 10 00 00 

5303 90 00 00 

01.16. Льон, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. 

і. у. 

  

01.16.18-

00.00 

Льон, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. і. у. 5301 10 00 00 

5302 10 00 00 

01.19 Культури однорічні, інші   

01.19.1 Культури кормові   



01..19.10 Культури кормові   

01..19.10-00 Культури кормові   

01..19.10-

00.01 

Буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові 

коренеплоди 

1214 90 10. 

01..19.10-

00.02 

Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

1214 90 90 

01.19.2 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів   

01..19.21 Квіти зрізані та бутони квітів   

01..19.21-

00.00 

Квіти зрізані та бутони квітів 0603 

01..19.22 Насіння квітів   

01..19.22-

00.00 

Насіння квітів 1209 30 00 00 

01.19.3 Насіння буряків, насіння кормових рослин; сировина 

рослинна, інша 

  

01.19.31 Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових рослин 

  

01..19.31-

00.00 

Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

1209 21 00 00 

1209 22 

1209 23 

1209 24 00 00 

1209 25 

1209 29 

01..19.39 Сировина рослинна, н. в. і. у.   

01.19..39-

00.00 

Сировина рослинна, н. в. і. у. 1212 99 70 

01.2 Культури багаторічні   

01.21 Виноград   

01.21.1 Виноград   

01.21.11 Виноград столовий   

01.21.11-

00.00 

Виноград столовий 0806 10 10 00 

01.21.12 Виноград інший, свіжий   

01.21.12-

00.00 

Виноград інший, свіжий 0806 10 90 00 

01.22 Плоди тропічних і субтропічних культур   

01.22.1 Плоди тропічних і субтропічних культур   

01.22.11 Авокадо   

01.22.11-

00.00 

Авокадо 0804 40 00 00 

01.22.12 Банани, плантайни й подібні плоди   



01.22.12-

00.00 

Банани, плантайни й подібні плоди 0803 00 

01.22.13 Фініки   

01.22.13-

00.00 

Фініки 0804 10 00 00 

01.22.14 Інжир   

01.22.14-

00.00 

Інжир 0804 20 

01.22.19 Плоди тропічних і субтропічних культур, інші   

01.22.19-

00.00 

Плоди тропічних і субтропічних культур, інші 0804 30 00 00 

0804 50 00 00 

0807 20 00 00 

0810 60 00 00 

01.23 Плоди цитрусових культур   

01.23.1 Плоди цитрусових культур   

01.23.11 Помело та грейпфрути   

01.23.11-

00.00 

Помело та грейпфрути 0805 40 00 00 

01.23.12 Лимони та лайми   

01.23.12-

00.00 

Лимони та лайми 0805 50 

01.23.13 Апельсини   

01.23.13-

00.00 

Апельсини 0805 10 

01.23.14 Танжерини, мандарини та клементини   

01.23.14-

00.00 

Танжерини, мандарини та клементини 0805 20 

01.23.19 Плоди цитрусових культур, інші   

01.23.19-

00.00 

Плоди цитрусових культур, інші 0805 90 00 00 

01.24 Плоди зерняткових і кісточкових культур   

01.24.1 Яблука   

01.24.10 Яблука   

01.24.10-

00.00 

Яблука 0808 10 

01.24.2 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші   

01.24.21 Груші   

01.24.21-

00.00 

Груші 0808 20 10 00 

0808 20 50 

01.24.22 Айва   

01.24.22- Айва 0808 20 90 00 



00.00 

01.24.23 Абрикоси   

01.24.23-

00.00 

Абрикоси 0809 10 00 00 

01.24.24 Вишні   

01.24.24-

00.00 

Вишні 0809 20 

01.24.25 Персики   

01.24.25-

00.00 

Персики 0809 30 90 00 

01.24.26 Нектарин   

01.24.26-

00.00 

Нектарин 0809 30 10 00 

01.24.27 Сливи   

01.24.27-

00.00 

Сливи 0809 40 05 00 

01.24.28 Терен   

01.24.28-

00.00 

Терен 0809 40 90 00 

01.24.29 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. 

у. 

  

01.24.29-

00.00 

Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 0810 90 

01.25 Плоди та горіхи дерев і чагарників, інші   

01.25.1 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium   

01.25.11 Плоди ківі   

01.25.11-

00.00 

Плоди ківі 0810 50 00 00 

01.35.12 Малина   

01.25.12-

00.00 

Малина 0810 20 

01.25.13 Суниці та полуниці   

01.25.13-

00.00 

Суниці та полуниці 0810 10 00 00 

01.25.19 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у.   

01.25.19-

00.00 

Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 0810 40 

0810 90 

01.25.2 Насіння плодових культур   

01.25.20 Насіння плодових культур   

01.25.20-

00.00 

Насіння плодових культур 1209 99 91 00 

1209 99 99 00 



1212 99 49 00 

01.25.3 Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосів) 

  

01.25-31 Мигдаль   

01.26.31-

00.00 

Мигдаль 0802 11 

0802 12 

01.25.32 Каштани   

01.25.32-

00.00 

Каштани 0802 40 00 00 

01.25.33 Горіхи лісові   

01.25.33-

00.00 

Горіхи лісові 0802 21 00 

0802 22 00 

01.25.34 Фісташки   

01.25.34-

00.00 

Фісташки 0802 50 00 00 

01.25.35 Горіхи волоські   

01.25.35-

00.00 

Горіхи волоські 0802 31 00 00 

0802 32 00 00 

01.25.39 Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу 

та кокосових горіхів) 

  

01.25.39-

00.00 

Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

0801 21 00 00 

0801 22 00 00 

0801 31 00 

0801 32 00 

0802 90 

01.25.9 Плоди дерев і чагарників, інші, н. в. і. у.   

01.25.90 Плоди дерев і чагарників, інші, н. в. і. у.   

01.25.90-

00.00 

Плоди дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 0810 90 95 00 

1212 99 

01.26 Плоди олійних культур   

01.26.1 Маслини   

01.26.11 Маслини столові   

01.26.11 Маслини столові 0709 90 31 00 

01.26.12 Маслини для виготовлення оливкової олії   

01.26.12-

00.00 

Маслини для виготовлення оливкової олії 0709 90 39 00 

01.26.2 Горіхи кокосові   

01.26.20 Горіхи кокосові   

01.26.20-

00.00 

Горіхи кокосові 0801 11 00 00 

0801 19 00 00 

01.26.9 Плоди олійних культур, інші   



01.26.90 Плоди олійних культур, інші   

01.26.90-

00.00 

Плоди олійних культур, інші 1203 00 00 00 

01.27 Культури для виробництва напоїв   

01.27.1 Культури для виробництва напоїв   

01.27.11 Кава в зернах, несмажена   

01.27.11-

00.00 

Кава в зернах, несмажена 0901 1100 

01.27.12 Листя чаю   

01.27.12-

00.00 

Листя чаю 0902 20 00 

0902 40 00 

01.27.13 Листя Мате   

01.27.13-

00.00 

Листя Мате 0903 00 00 00 

01.27.14 Какао-боби   

01.27.14-

00.00 

Какао-боби 1801 00 00 00 

01.28 Прянощі, культури для виробництва ароматичних, 

наркотичних або фармацевтичних речовин 

  

01.28.1 Прянощі необроблені   

01.28.11 Перець (тільки роду Piper) необроблений   

01.28.11-

00.00 

Перець (тільки роду Piper) необроблений 0904 11 00 00 

01.28.12 Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), необроблений 

  

01.28.12-

00.00 

Перець стручковий чілійський та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

0904 20 10 00 

0904 20 30 00 

01.28.13 Горіх мускатний, маціс, кардамон, необроблені   

01.28.13-

00.00 

Горіх мускатний, маціс, кардамон, необроблені 0908 

01.28.14 Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

  

01.28.14-

00.00 

Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

0909 

01.28.15 Кориця (роду Canella) необроблена   

01.28.15-

00.00 

Кориця (роду Canella) необроблена 0906 

01.28.16 Гвоздика (цілі плоди) необроблена   

01.28-16-

00.00 

Гвоздика (цілі плоди) необроблена 0907 00 00 00 

01.28.17 Імбир сушений, необроблений   



01.28.17-

00.00 

Імбир сушений, необроблений 0910 10 00 00 

01.28.18 Ваніль необроблена   

01.28.18-

00.00 

Ваніль необроблена 0905 00 00 00 

01.28.19 Прянощі необроблені, інші   

01.28.19-

00.00 

Прянощі необроблені, інші 0709 90 40 00 

0910 20 10 00 

0910 30 00 00 

0910 91 10 00 

0910 99 10 00 

0910 99 91 00 

01.28.2 Пишки хмелю   

01.28.20 Шишки хмелю   

01.28.20-

00.10 

Шишки хмелю неподрібнені, нерозмелені чи неспресовані 1210 10 00 00 

01.28.20-

00.20 

Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул; 

лупулін 

1210 20 

01.28.20-

00.21 

Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул з 

високим умістом лупуліну; лупулін 

1210 20 10 00 

01.28.20-

00.29 

Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул, 

інші 

1210 20 90 00 

01.28.3 Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

  

01.28.30 Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

  

01.28.30-

00.00 

Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

1211 20 00 00 

1211 30 00 00 

1211 40 00 00 

1211 90 

01.29 Культури багаторічні, інші   

01.29.1 Каучук натуральний   

01.29.10 Каучук натуральний   

01.29.10-

00.00 

Каучук натуральний 4001 10 00 00 

4001 21 00 00 

4001 22 00 00 

4001 29 00 00 

01.29.2 Дерева різдвяні, зрізані   

01.29.20 Дерева різдвяні, зрізані   

01.29.20-

00.00 

Дерева різдвяні, зрізані 0604 91 21 00 

0604 91 29 00 

01.29.3 Матеріали рослинного походження, переважно   



використовувані для плетіння, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

  

01.29.30-

00.00 

Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

1401 

1404 90 00 00 

01.3 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30.10 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30.10-

00.00 

Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

0601 

0602 10 

0602 20 

0602 30 00 00 

0602 40 

0602 90 10 00 

0602 90 20 00 

0602 90 30 00 

0602 90 45 00 

0602 90 49 00 

0602 90 51 00 

0602 90 59 00 

0602 90 70 00 

0602 90 91 00 

0602 90 99 00 

01.4 Тварини живі та продукція тваринництва   

01.41 Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

  

01.41.1 Худоба велика рогата молочних порід, жива   

01.41.10 Худоба велика рогата молочних порід, жива   

01.41.10-

00.00 

Худоба велика рогата молочних порід, жива 0102 10 10 00 

0102 10 30 00 

0102 90 51 00 

0102 90 59 00 

0102 90 61 00 

0102 90 69 00 

01.41.2 Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире   

01.41.20 Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире   

01.41.20-

00.00 

Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире   



01.42 Худоба велика рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

сперма 

  

01.42.1 Худоба велика рогата інша та буйволи, живі   

01.42.11 Худоба велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 

живі 

  

01.42.11-

00.00 

Худоба велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 

живі 

0102 10 90 00 

0102 90 71 00 

0102 90 79 00 

0102 90 90 00 

01.42.12 Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, живий   

01.42.12-

00.00 

Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, живий 0102 90 05 00 

0102 90 21 00 

0102 90 29 00 

0102 90 41 00 

0102 90 49 00 

01.42.2 Сперма великої рогатої худоби та буйволів   

01.42.20 Сперма великої рогатої худоби та буйволів   

01.42.20-

00.00 

Сперма великої рогатої худобина буйволів 0511 10 00 00 

01.43 Коні та інші тварини родини конячих, живі   

01.43.1 Коні та інші тварини родини конячих, живі   

01.43.10 Коні та інші тварини родини конячих, живі   

01.43.10-

00.00 

Коні та інші тварини родини конячих, живі 0101 10 

0101 90 

01.44 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, живі   

01.44.1 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, живі   

01.44.10 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, живі   

01.44.10-

00.00 

Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, живі   

01.45 Вівці та кози, живі; молоко сире та вовна стрижена 

овець і кіз 

  

01.45.1 Вівці та кози, живі   

01.45.11 Вівці живі   

01.45.11-

00.00 

Вівці живі 0104 10 

01.45.12 Кози живі   

01.45.12-

00.00 

Кози живі 0104 20 

01.45.2 Молоко овець і кіз, сире   

01.45.21 Молоко овець, сире   

01.45.21-

00.00 

Молоко овець, сире   



01.45.22 Молоко кіз, сире   

01 45.22-

00.00 

Молоко кіз, сире   

01.45.3 Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

  

01.45.30 Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

  

01.45.30-

00.00 

Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, як 

руно 

5101 11 00 00 

01.46 Свині живі   

01.46.1 Свині живі   

01.46.10 Свині живі   

01.46.10-

00.00 

Свині живі 0103 10 00 00 

0103 91 

0103 92 11 00 

0103 92 19 00 

0103 92 90 00 

01.47 Птиця свійська, жива, та яйця   

01.47.1 Птиця свійська, жива   

01.47.11 Кури живі   

01.47.11-

00.00 

Кури живі 0105 11 

0105 92 00 

0105 93 00 00 

01.47.12 Індики живі   

01.47.12-

00.00 

Індики живі 0105 12 00 00 

0105 99 30 00 

01.47.13 Гуси живі   

01.47.13-

00.00 

Гуси живі 0105 19 20 00 

0105 99 20 00 

01.47.14 Качки та цесарки, живі   

01.47.14-

00.00 

Качки та цесарки, живі 0105 19 90 00 

0105 99 10 00 

0105 99 50 00 

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі   

01.47.21 Яйця курячі у шкаралупі, свіжі   

01.47.21-

00.00 

Яйця курячі у шкаралупі, свіжі 0407 00 30 00 

01.47.22 Яйця іншої птиці у шкаралупі, свіжі   

01.47.22-

00.00 

Яйця іншої птиці у шкаралупі, свіжі   

01.47.23 Яйця для інкубації   

01.47.23- Яйця для інкубації 0407 00 11 00 



00.00 0407 00 19 00 

01.49 Тварини, яких розводять на фермах, інші, та продукція 

тваринництва, інша 

  

01.49.1 Тварини, яких розводять на фермах, інші, живі   

01.49.11 Кролі живі   

01.49.11-

00.00 

Кролі живі 0106 19 10 00 

01.49.12 Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива   

01.49.12-

00.00 

Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива 0106 31 00 

0106 32 00 

0106 39 10 

0106 39 90 

01.49.13 Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

  

01.49.13-

00.00 

Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

0106 20 00 

01.49.19 Тварини, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі   

01.49.19-

00.00 

Тварини, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі 0106 11 00 

0106 19 90 

0106 90 00 

01.49.2 Продукція тваринництва, інша   

01.49.21 Мед натуральний   

01.49.21-

00.00 

Мед натуральний 0409 00 00 00 

01.49.22 Молоко сире, н. в. і. у.   

01.49.22-

00.00 

Молоко сире, н. в. і. у.   

01.49.23 Равлики, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 

солені чи в розсолі, крім морських равликів 

  

01.49.23-

00.00 

Равлики, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 

солені чи в розсолі, крім морських равликів 

0307 60 00 00 

01.49.24 Продукти їстівні тваринного походження, н. в. і. у.   

01.49.24-

00.00 

Продукти їстівні тваринного походження, н. в. і. у. 0407 00 90 00  

0410 00 00 00 

01.49.25 Кокони шовкопряда, придатні для намотування   

01.49.25-

00.00 

Кокони шовкопряда, придатні для намотування 5001 00 00 00 

01.49.26 Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

  

01.49.26-

00.00 

Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

1521 90 

01.49.27 Ембріони тварин для розмноження   



01.49.27-

00.00 

Ембріони тварин для розмноження 0106 

01.49.28 Продукти неїстівні тваринного походження, н. в. і. у.   

01.49.28-

00.00 

Продукти неїстівні тваринного походження, н. в. і. у. 5102 

01.49.3 Шкури хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі шкури 

та шкурки 

  

01.49.31 Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят   

01.49.31-

00.00 

Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят 4301 10 00 00 

4301 60 00 00 

4301 80 

4301 90 00 00 

01.49.32 Шкури ягнят, сирі (смушки)   

01.49.32-

00.00 

Шкури ягнят, сирі (смушки) 4301 30 0000 

01.49.39 Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

  

01.49.39-

00.00 

Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

4103 20 00 00 

4103 30 00 00 

4103 90 00 00 

01.6 Послуги в рослинництві та тваринництві (крім послуг 

ветеринарних) 

  

01.61 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.61.1 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.61.10 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.61.10-

00.00 

Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.62 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.62.1 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.62.10 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.62.10-

00.00 

Послуги допоміжні у тваринництві   

01.63 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.63.1 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.63.10 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.63.10-

00.00 

Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.64 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.64.1 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   



01.64.10 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.64.10-

00.00 

Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.7 Послуги полювання й ловіння капканами та пов'язані з 

цим послуги 

  

01.70 Послуги полювання й ловіння капканами та пов'язані з 

цим послуги 

  

01.70.1 Послуги полювання й ловіння капканами та пов'язані з 

цим послуги 

  

01.70.10 Послуги полювання й ловіння капканами та пов'язані з 

цим послуги 

  

01.70.10-

00.00 

Послуги полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

  

02 Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та 

послуги, пов'язані з лісівництвом 

  

02.1 Дерева лісові та послуги лісорозсадників   

02.10 Дерева лісові та послуги лісорозсадників   

02.10.1 Рослини лісові, живі; насіння лісових дерев   

02.10.11 Рослини лісові, живі   

02.10.11-

00.00 

Рослини лісові, живі 0602 90 41 00 

02.10.12 Насіння лісових дерев   

02.10.12-

00.00 

Насіння лісових дерев 1209 99 10 00 

02.10.2 Послуги лісорозсадників   

02.10.20 Послуги лісорозсадників   

02.10.20-

00.00 

Послуги лісорозсадників   

02.10.3 Дерева лісові   

02.10.30 Дерева лісові   

02.10.30-

00.00 

Дерева лісові   

02.2 Деревина необроблена   

02.20 Деревина необроблена   

02.20.1 Деревина необроблена   

02.20.11 Колоди дерев хвойних порід   

02.20.11-

00.00 

Колоди дерев хвойних порід 4403 20 

02.20.12 Колоди дерев нехвойних порід, крім тропічних   

02.20.12-

00.00 

Колоди дерев нехвойних порід, крім тропічних 4403 91 

4403 92 



4403 99 

02.20.13 Колоди дерев тропічних порід   

02.20.13-

00.00 

Колоди дерев тропічних порід 4403 41 00 00 

4403 49 

02.20.14 Деревина паливна   

02.20.14-

00.00 

Деревина паливна 4401 10 00 00 

02.3 Продукти природні недеревинні   

02.30 Продукти природні недеревинні   

02.30.1 Смоли природні   

02.30.11 Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні 

смоли 

  

02.30.11-

00.00 

Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні смоли 4001 30 00 00 

02.30.12 Шелак, бальзами та інші природні смоли й живиці   

02.30.12-

00.00 

Шелак, бальзами та інші природні смоли й живиці 1301 20 00 00 

1301 90 

02.30.2 Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

  

02.30.20 Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

  

02.30.20-

00.00 

Корок натуральний, необроблений чи підданий первинному 

обробленню 

4501 10 00 00 

02.30.3 Частини рослин, трави, мохи та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

  

02.30.30 Частини рослин, трави, мохи та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

  

02.30.30-

00.00 

Частини рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

0604 10 

0604 91 41 00 

0604 91 49 00 

0604 91 90 00 

0604 99 

02.30.4 Продукти їстівні дикорослі   

02.30.40 Продукти їстівні дикорослі   

02.30.40-

00.00 

Продукти їстівні дикорослі   

02.4 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40.1 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40.10 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40.10-

00.00 

Послуги, пов'язані з лісівництвом   



03 Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 

рибальством 

  

03.0 Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 

рибальством 

  

03.00 Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 

рибальством 

  

03.00.1 Риба жива 0301 91 0301 92 

0301 93 0301 94 

0301 95 0301 99 

03.00.11 Риба жива декоративна   

03.00.11-

00.00 

Риба жива декоративна 0301 10 

03.00.12 Риба жива морська, нерозведена   

03.00.12-

00.00 

Риба жива морська, нерозведена   

03.00.13 Риба жива прісноводна, нерозведена   

03.00.13-

00.00 

Риба жива прісноводна, нерозведена   

03.00.14 Риба жива морська, розведена   

03.00.14-

00.00 

Риба жива морська, розведена   

03.00.15 Риба жива прісноводна, розведена   

03.00.15-

00.00 

Риба жива прісноводна, розведена   

03.00.2 Риба свіжа чи охолоджена 0302 

03.00.21 Риба свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена   

03.00.21-

00.00 

Риба свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена   

03.00.22 Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена   

03.00.22-

00.00 

Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена   

03.00.23 Риба свіжа чи охолоджена, морська, розведена   

03.00.23-

00.00 

Риба свіжа чи охолоджена, морська, розведена   

03.00.24 Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена   

03.00.24-

00.00 

Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена   

03.00.3 Ракоподібні незаморожені 0306 

03.00.31 Ракоподібні незаморожені, нерозведені   



03.00.31-

00.00 

Ракоподібні незаморожені, нерозведені   

03.00.32 Ракоподібні незаморожені, розведені   

03.00.32-

00.00 

Ракоподібні незаморожені, розведені   

03.00.4 Молюски та інші водяні безхребетні, живі, свіжі чи 

охолоджені 

0307 

03.00.41 Устриці, живі, свіжі чи охолоджені, нерозведені   

03.00.41-

00.00 

Устриці, живі, свіжі чи охолоджені, нерозведені   

03.00.42 Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 

  

03.00.42-

00.00 

Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 

  

03.00.43 Устриці живі, свіжі чи охолоджені, розведені   

03.00.43-

00.00 

Устриці живі, свіжі чи охолоджені, розведені   

03.00.44 Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 

  

03.00.44-

00.00 

Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 

  

03.00.5 Перли необроблені   

03.00.51 Перли природні, необроблені   

03.00.51-

00.00 

Перли природні, необроблені 7101 10 00 00 

03.00.52 Перли культивовані, необроблені   

03.00.52-

00.00 

Перли культивовані, необроблені 710121 00 00 

03.00.6 Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція   

03.00.61 Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

  

03.00.61-

00.00 

Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

0508 00 00 00 

03.00.62 Губки натуральні тваринного походження   

03.00.62-

00.00 

Губки натуральні тваринного походження 0509 00 

03.00.63 Водорості морські та інші, нерозведені   

03.00.63-

00.00 

Водорості морські та інші, нерозведені 1212 20 

03.00.64 Водорості морські та інші, розведені   



03.00.64-

00.00 

Водорості морські та інші, розведені 1212 20 

03.00.69 Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у.   

03.00.69-

00.00 

Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 0106 12 00 

03.00.7 Послуги допоміжні у рибальстві та щодо аквакультур   

03.00.71 Послуги допоміжні у рибальстві   

03.00.71-

00.00 

Послуги допоміжні у рибальстві   

03.00.72 Послуги допоміжні щодо аквакультур   

03.00.72-

00.00 

Послуги допоміжні щодо аквакультур   

 

 

Абетковий покажчик до секції A 

01.24.23 Абрикоси • # 

01.24.23-

00.00 
Абрикоси • # 

01.22.11 Авокадо • # 

01.22.11-

00.00 
Авокадо • # 

01.24.22 Айва • # 

01.24.22-

00.00 
Айва • # 

03 Аквакультур • "Риба та інші продукти рибальства; продукти #; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Аквакультур • "Риба та інші продукти рибальства; продукти #; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00.7 Аквакультур • Послуги допоміжні у рибальстві та щодо # 

03.00.72 Аквакультур • Послуги допоміжні щодо # 

03.00.72-

00.00 
Аквакультур • Послуги допоміжні щодо # 

03.0 Аквакультур • "Риба та інші продукти рибальства; продукти #; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

01.28.14 Аніс • #, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Аніс • #, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.23.13 Апельсини • # 



01.23.13-

00.00 
Апельсини • # 

01.11.8 Арахіс • Соя (боби), # і насіння бавовнику 

01.11.82 Арахіс • # нелущений 

01.11.82-

00.00 
Арахіс • # нелущений 

01.11.83 Арахіс • # лущений 

01.11.83-

00.00 
Арахіс • # лущений 

01.25.3 Арахісу • Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, # та 

кокосів) 

01.25.39 Арахісу • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, # та 

кокосових горіхів) 

01.25.39-

00.00 
Арахісу • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, # та 

кокосових горіхів) 

01.28 Ароматичних • Прянощі, культури для виробництва #, наркотичних 

або фармацевтичних речовин 

01.13.17 Артишоки • # 

01.13.17-

00.00 
Артишоки • # 

01.16.11 Бавовна • #, очищена чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.16.11-

00.00 
Бавовна • #, очищена чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.11.8 Бавовнику • Соя (боби), арахіс і насіння # 

01.11.84 Бавовнику • Насіння # 

01.11.84-

00.00 
Бавовнику • Насіння # 

01.28.14 Бад'ян • Аніс, #, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Бад'ян • Аніс, #, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.13.33 Баклажани • # 

01.13.33-

00.00 
Баклажани • # 

02.30.12 Бальзами • Шелак, # та інші природні смоли й живиці 

02.30.12-

00.00 
Бальзами • Шелак, # та інші природні смоли й живиці 

01.22.12 Банани • #, плантайни й подібні плоди 



01.22.12-

00.00 
Банани • #, плантайни й подібні плоди 

01.11.8 Боби • Соя (#), арахіс і насіння бавовнику 

01.11.72 Боби • # кінські сушені 

01.11.72-

00.00 
Боби • # кінські сушені 

01.11.81 Боби • Соя (#) 

01.11.81-

00.00 
Боби • Соя (#) 

01.19.10-

00.01 
Бруква • Буряк кормовий (мангольд), # та інші кормові 

коренеплоди 

01.42 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, живі, та їхня 

сперма 

01.42.1 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, живі 

01.42.11 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, крім молодняка, 

живі 

01.42.11-

00.00 
Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, крім молодняка, 

живі 

01.42.2 Буйволів • Сперма великої рогатої худоби та # 

01.42.12 Буйволів • Молодняк великої рогатої худоби та #, живий 

01.42.12-

00.00 
Буйволів • Молодняк великої рогатої худоби та #, живий 

01.42.20 Буйволів • Сперма великої рогатої худоби та # 

01.42.20-

00.00 
Буйволів • Сперма великої рогатої худоби та # 

01.3 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.13.5 Бульби • Коренеплоди та # їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 

01.13.59 Бульби • Коренеплоди та # їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 

01.13.59-

00.00 
Бульби • Коренеплоди та # їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 

01.30 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10- Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 



00.00 та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.13 Бульбоплоди • Овочі та баштанні культури, коренеплоди та # 

01.19.10-

00.01 
Буряк • # кормовий (мангольд), бруква та інші кормові 

коренеплоди 

01.13.7 Буряки • # цукрові та насіння цукрових буряків 

01.13.71 Буряки • # цукрові 

01.13.71-

00.00 
Буряки • # цукрові 

01.13.6 Буряків • Насіння овочевих культур, крім насіння # 

01.13.7 Буряків • Буряки цукрові та насіння цукрових # 

01.13.60 Буряків • Насіння овочевих культур, крім насіння # 

01.13.60-

00.00 
Буряків • Насіння овочевих культур, крім насіння # 

01.13.72 Буряків • Насіння цукрових # 

01.13.72-

00.00 
Буряків • Насіння цукрових# 

01.19.3 Буряків • "Насіння #, насіння кормових рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.31 Буряків • Насіння # (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31 Буряків • Насіння буряків (крім насіння цукрових #), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-

00.00 
Буряків • Насіння # (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-

00.00 
Буряків • Насіння буряків (крім насіння цукрових #), насіння 

кормових рослин 

01.19.2 Бутони • "Квіти зрізані та # квітів; насіння квітів" 

01.19.21 Бутони • Квіти зрізані та # квітів 

01.19.21-

00.00 
Бутони • Квіти зрізані та # квітів 

01.28.18 Ваніль • # необроблена 

01.28.18-

00.00 
Ваніль • # необроблена 

01.41 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.1 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива 

01.41.10 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива 

01.41.10-

00.00 
Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива 



01.42 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

сперма 

01.42.1 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, живі 

01.42.11 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, крім молодняка, 

живі 

01.42.11-

00.00 
Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, крім молодняка, 

живі 

01.41.2 Великої • Молоко # рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20 Великої • Молоко # рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20-

00.00 
Великої • Молоко # рогатої худоби молочних порід, сире 

01.42.2 Великої • Сперма # рогатої худоби та буйволів 

01.42.12 Великої • Молодняк # рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.12-

00.00 
Великої • Молодняк # рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.20 Великої • Сперма # рогатої худоби та буйволів 

01.42.20-

00.00 
Великої • Сперма # рогатої худоби та буйволів 

01.41 Великої  • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко # рогатої худоби молочних порід 

01.44 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44.1 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44.10 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44.10-

00.00 
Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.44.1 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.44.10 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.44.10-

00.00 
Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.6 Ветеринарних • Послуги в рослинництві та тваринництві (крім 

послуг #) 

01.26.12 Виготовлення • Маслини для # оливкової олії 

01.26.12-

00.00 
Виготовлення • Маслини для # оливкової олії 

01.19.10-

00.02 
Вика • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова 

капуста, люпин, # й подібні кормові культури 

01.21. Виноград • # 



01.21.1 Виноград • # 

01.21.11 Виноград • # столовий 

01.21.11-

00.00 
Виноград • # столовий 

01.21.12 Виноград • # інший, свіжий 

01.21.12-

00.00 
Виноград • # інший, свіжий 

01.27 Виробництва • Культури для # напоїв 

01.27.1 Виробництва • Культури для # напоїв 

01.28 Виробництва • Прянощі, культури для # ароматичних, наркотичних 

або фармацевтичних речовин 

01.61 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.61.1 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.61.10 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.61.10-

00.00 
Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.49.26 Віск • # і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-

00.00 
Віск • # і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.45 Вовна • "Вівці та кози, живі; молоко сире та # стрижена 

овець і кіз" 

01.45.3 Вовна • # овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.30 Вовна • # овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.30-

00.00 
Вовна • # овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.16.12 Волокна • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні #, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі  

01.16.12-

00.00 
Волокна • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні #, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.3 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30.1 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 



01.30.10 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30.10-

00.00 
Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

02.30.11 Гваюла • Балата, гутаперча, #, чикл і подібні природні смоли 

02.30.11-

00.00 
Гваюла • Балата, гутаперча, #, чикл і подібні природні смоли 

01.28.16 Гвоздика • # (цілі плоди) необроблена 

01.28.16-

00.00 
Гвоздика • # (цілі плоди) необроблена 

03.00.61 Голкошкірих • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або # і скелетні пластини каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Голкошкірих • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або # і скелетні пластини каракатиць 

01.28.13 Горіх • # мускатний, маціс, кардамон, необроблені 

01.28.13-

00.00 
Горіх • # мускатний, маціс, кардамон, необроблені 

01.25 Горіхи • Плоди та # дерев і чагарників, інші 

01.25.3 Горіхи • # (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосів) 

01.25.33 Горіхи • # лісові 

01.25.33-

00.00 
Горіхи • # лісові 

01.25.35 Горіхи • # волоські 

01.25.35-

00.00 
Горіхи • # волоські 

01.25.39 Горіхи • #, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.25.39-

00.00 
Горіхи • #, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.26.2 Горіхи • # кокосові 

01.26.20 Горіхи • # кокосові 

01.26.20-

00.00 
Горіхи • # кокосові 

01.25.3 Горіхів • Горіхи (крім дикорослих їстівних #, арахісу та 

кокосів) 

01.25.39 Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних #, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.25.39 Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та кокосових #) 



01.25.39-

00.00 
Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних #, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.25.39-

00.00 
Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та кокосових #) 

01.11.62 Горох • # свіжий 

01.11.62-

00.00 
Горох • # свіжий 

01.11.75 Горох • # сушений 

01.11.75-

00.00 
Горох • # сушений 

01 Господарства • Продукція сільського #, мисливства та пов'язані з 

цим послуги 

02 Господарства • Продукція лісового #, лісозаготівлі та послуги, 

пов'язані з лісівництвом 

01.13.31 Гострий • Перець стручковий # і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.13.31-

00.00 
Гострий • Перець стручковий # і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.28.20-

00.20 
Гранул • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі #; 

лупулін" 

01.28.20-

00.21 
Гранул • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі # 

з високим умістом лупуліну; лупулін" 

01.28.20-

00.29 
Гранул • Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі #, 

інші 

01.23.11 Грейпфрути • Помело та # 

01.23.11-

00.00 
Грейпфрути • Помело та # 

01.13.8 Гриби • # та трюфелі 

01.13.80 Гриби • # та трюфелі 

01.13.80-

00.00 
Гриби • # та трюфелі 

01.3 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30.1 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30.10 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30.10-

00.00 
Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 



03.00.62 Губки • # натуральні тваринного походження 

03.00.62-

00.00 
Губки • # натуральні тваринного походження 

01.47.13 Гуси • # живі 

01.47.13-

00.00 
Гуси • # живі 

02.30.11 Гутаперча • Балата, #, гваюла, чикл і подібні природні смоли 

02.30.11-

00.00 
Гутаперча • Балата, #, гваюла, чикл і подібні природні смоли 

03.00.11 Декоративна • Риба жива # 

03.00.11-

00.00 
Декоративна • Риба жива # 

02.30.3 Декоративних • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для # цілей 

02.30.30 Декоративних • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для # цілей 

02.30.30-

00.00 
Декоративних • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для # цілей 

01.25 Дерев • Плоди та горіхи # і чагарників, інші 

01.25.9 Дерев • Плоди # і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.90 Дерев • Плоди # і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.90-

00.00 
Дерев • Плоди # і чагарників, інші, н. в. і. у. 

02.10.1 Дерев • "Рослини лісові, живі; насіння лісових #" 

02.10.11 Дерев • Насіння лісових # 

02.10.12-

00.00 
Дерев • Насіння лісових # 

02.20.11 Дерев • Колоди # хвойних порід 

02.20.11-

00.00 
Дерев • Колоди # хвойних порід 

02.20.12 Дерев • Колоди # нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.12-

00.00 
Дерев • Колоди # нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.13 Дерев • Колоди # тропічних порід 

02.20.13-

00.00 
Дерев • Колоди # тропічних порід 

01.29.2 Дерева • # різдвяні, зрізані 

01.29.20 Дерева • # різдвяні, зрізані 



01.29.20-

00.00 
Дерева • # різдвяні, зрізані 

02.1 Дерева • # лісові та послуги лісорозсадників 

02.10 Дерева • # лісові та послуги лісорозсадників 

02.10.3 Дерева • # лісові 

02.10.30 Дерева • # лісові 

02.10.30-

00.00 
Дерева • # лісові 

02.2 Деревина • #необроблена 

02.20 Деревина • # необроблена 

02.20.1 Деревина • # необроблена 

02.20.14 Деревина • # паливна 

02.20.14-

00.00 
Деревина • # паливна 

01.16.11 Джинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння (# чи 

неджинована) 

01.16.11-

00.00 
Джинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння (# чи 

неджинована) 

01.16.12 Джут • #, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рами 

01.16.12-

00.00 
Джут • #, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рами 

01.25.3 Дикорослих • Горіхи (крім # їстівних горіхів, арахісу та кокосів) 

01.25.39 Дикорослих • Горіхи, інші (крім # їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.25.39-

00.00 
Дикорослих • Горіхи, інші (крім # їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.29.3 Дублення • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи # 

01.29.30 Дублення • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи # 

01.29.30-

00.00 
Дублення • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи # 

01.49.27 Ембріони • # тварин для розмноження 

01.49.27-

00.00 
Ембріони • # тварин для розмноження 

01.19.10- Еспарцет • Сіно, люцерна, конюшина, #, кормова капуста, 



00.02 люпин, вика й подібні кормові культури 

01.41 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, #, та сире 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.1 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, # 

01.41.10 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, # 

01.41.10-

00.00 
Жива • Худоба велика рогата молочних порід, # 

01.47 Жива • Птиця свійська # та яйця 

01.47.1 Жива • Птиця свійська # 

01.49.12 Жива • Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., # 

01.49.12-

00.00 
Жива • Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., # 

03.00.1 Жива • Риба # 

03.00.11 Жива • Риба # декоративна 

03.00.11-

00-00 
Жива • Риба # декоративна 

03.00.12 Жива • Риба # морська, нерозведена 

03.00.12-

00.00 
Жива • Риба # морська, нерозведена 

03.00.13 Жива • Риба # прісноводна, нерозведена 

03.00.13-

00.00 
Жива • Риба # прісноводна, нерозведена 

03.00.14 Жива • Риба # морська, розведена 

03.00.14-

00.00 
Жива • Риба # морська, розведена 

03.00.15 Жива • Риба # прісноводна, розведена 

03.00.15-

00.00 
Жива • Риба # прісноводна, розведена 

01.42.12 Живий • Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, # 

01.42.12-

00.00 
Живий • Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, # 

01.11.3 Жито • Ячмінь, # й овес 

01.11.32 Жито • # 

01.11.32-

00.00 
Жито • # 

2.5.99.29-

25.00 
Жолоба • "Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна обв'язка 

для фуражу, носові кільця для тварин, матрацні 

гачки, гаки для м'яса, підвіски ринви/водостічного 



#, корзини для паперу (крім дротових каркасів для 

абажурів)" 

01.49.26 Забарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

# чи незабарвлений 

01.49.26-

00.00 
Забарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

# чи незабарвлений 

01.27.11 Зернах • Кава в #, несмажена 

01.27.11-

00.00  
Зернах • Кава в #, несмажена 

01.11.5 Зернових • Солома та полова # 

01.11.50 Зернових • Солома та полова # 

01.11.50-

00.00 
Зернових • Солома та полова # 

01.24 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур 

01.24.2 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур, інші 

01.24.29 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-

00.00 
Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.63 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.63.1 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.63.10 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.63.10-

00.00 
Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.49.13 Змії • Рептилії (зокрема # та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

01.49.13-

00.00 
Змії • Рептилії (зокрема # та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

01.28.17 Імбир • # сушений, необроблений 

01.28.17-

00.00 
Імбир • # сушений, необроблений 

01.47.12 Індики • # живі 

01.47.12-

00.00 
Індики • # живі 

01.22.14 Інжир • # 

01.22.14-

00.00 
Інжир • # 

01.47.23 Інкубації • Яйця для # 

01.47.23-

00.00 
Інкубації • Яйця для # 



01.28.3 Інсектицидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в #, фунгіцидних або подібних 

цілях 

01.28.30-

00.00 
Інсектицидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в #, фунгіцидних або подібних 

цілях 

01.28.30 Інсектицидних  • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в #, фунгіцидних або подібних 

цілях 

01.13.5 Інуліну • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та # 

01.13.49 Інуліну • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 

інші (з низьким умістом крохмалю та #) 

01.13.49-

00.00 
Інуліну • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 

інші (з низьким умістом крохмалю та #) 

01.13.59 Інуліну • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та #, інші 

01.13.59-

00.00 
Інуліну • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та #, інші 

01.27.11 Кава • # в зернах, несмажена 

01.27.11-

00.00 
Кава • # в зернах, несмажена 

01.13.21 Кавуни • # 

01.13.21-

00.00 
Кавуни • # 

01.27.14 Какао-боби • # 

01.27.14-

00.00 
Какао-боби • # 

01.7 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.1 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10-

00.00 
Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

03.00.61 Каракатиць • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

# 

03.00.61- Каракатиць • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 



00.00 ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

# 

01.28.13 Кардамон • Горіх мускатний, маціс, #, необроблені 

01.28.13-

00.00 
Кардамон • Горіх мускатний, маціс, #, необроблені 

01.13.51 Картопля • # 

01.13.51-

00.00 
Картопля • # 

01.13.52 Картопля • # солодка 

01.13.52-

00.00 
Картопля • # солодка 

01.29.1 Каучук • # натуральний 

01.29.10 Каучук • # натуральний 

01.29.10-

00.00 
Каучук • # натуральний 

01.47.14 Качки • # та цесарки, живі 

01.47.14-

00.00 
Качки • # та цесарки, живі 

01.25.32 Каштани • # 

01.25.32-

00.00 
Каштани • # 

01.11.61 Квасоля • # свіжа 

01.11.61-

00.00 
Квасоля • # свіжа 

01.11.71 Квасоля • # сушена 

01.11.71-

00.00 
Квасоля • # сушена 

01.19.2 Квіти • "# зрізані та бутони квітів; насіння квітів" 

01.19.21 Квіти • # зрізані та бутони квітів 

01.19.21-

00.00 
Квіти • # зрізані та бутони квітів 

01.19.2 Квітів • "Квіти зрізані та бутони #; насіння квітів" 

01.19.2 Квітів • "Квіти зрізані та бутони квітів; насіння #" 

01.19.21 Квітів • Квіти зрізані та бутони # 

01.19.21-

00.00 
Квітів • Квіти зрізані та бутони # 

01.19.22 Квітів • Насіння # 

01.19.22- Квітів • Насіння # 



00.00 

01.16.12 Кенаф • Джут, # та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.16.12-

00.00 
Кенаф • Джут, # та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.24 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур 

01.24.2 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур, інші 

01.24.29 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-

00.00 
Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур, інші, н. в. і. у. 

01.23.14 Клементини • Танжерини, мандарини та # 

01.23.14-

00.00 
Клементини • Танжерини, мандарини та # 

01.28.14 Кмин • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, #, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Кмин • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, #, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.45 Кози • "Вівці та #, живі; молоко сире та вовна стрижена 

овець і кіз" 

01.45.1 Кози • Вівці та #, живі 

01.45.12 Кози • # живі 

01.45.12-

00.00 
Кози • # живі 

01.49.25 Кокони • # шовкопряда, придатні для намотування 

01.49.25-

00.00 
Кокони • # шовкопряда, придатні для намотування 

01.25.3 Кокосів • Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

#) 

01.25.39 Кокосових • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та # горіхів) 

01.25.39-

00.00 
Кокосових • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та # горіхів) 

02.20.11 Колоди • # дерев хвойних порід 

02.20.11-

00.00 
Колоди • # дерев хвойних порід 

02.20.12 Колоди • # дерев нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.12-

00.00 
Колоди • # дерев нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.13 Колоди • # дерев тропічних порід 



02.20.13-

00.00 
Колоди • # дерев тропічних порід 

01.11.93 Кользи • Насіння рапсу чи # 

01.11.93-

00.00 
Кользи • Насіння рапсу чи # 

01.49.26 Комах • Віск і спермацет #, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-

00.00 
Комах • Віск і спермацет #, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.19.10-

00.02 
Конюшина • Сіно, люцерна, #, еспарцет, кормова капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

01.43 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

01.43.1 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

01.43.10 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

01.43.10-

00.00 
Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

03.00.61 Корали • # й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Корали • # й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

01.13 Коренеплоди • Овочі та баштанні культури, # та бульбоплоди 

01.13.5 Коренеплоди • # та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну 

01.13.59 Коренеплоди • # та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну інші 

01.13.59-

00.00 
Коренеплоди • # та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну, інші 

01.19.10-

00.01 
Коренеплоди • Буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові 

# 

01.28.15 Кориця • # (роду Canella) необроблена 

01.28.-15-

00.00 
Кориця • # (роду Canella) необроблена 

01.28.14 Коріандр • Аніс, бад'ян, #, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Коріандр • Аніс, бад'ян, #, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.19.10-

00.02 
Кормова • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, # капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

01.19.10- Кормовий • Буряк # (мангольд), бруква та інші кормові 



00.01 коренеплоди 

01.19.3 Кормових • "Насіння буряків, насіння # рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.31 Кормових • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння # рослин 

01.19.31-

00.00 
Кормових • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння # рослин 

01.13.32 Корнішони • Огірки та # 

01.13.32-

00.00 
Корнішони • Огірки та # 

02.30.2 Корок • # натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

02.30.20 Корок • # натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

02.30.20-

00.00 
Корок • # натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

01.13.5 Крохмалю • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом # 

та інуліну 

01.13.49 Крохмалю • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 

інші (з низьким умістом # та інуліну) 

01.13.49-

00.00 
Крохмалю • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 

інші (з низьким умістом # та інуліну) 

01.13.59 Крохмалю • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом # 

та інуліну, інші 

01.13.59-

00.00 
Крохмалю • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом # 

та інуліну, інші 

01.11.2 Кукурудза • # 

01.11.20-

00.00 
Кукурудза • # 

01.1120 Кукурудза • # 

01.11 Культур • Культури зернові (крім рису), бобові культури та 

насіння олійних # 

01.11.9 Культур • Насіння інших олійних # 

01.11.99 Культур • Насіння інших олійних #, н. в. і. у. 

01.11.99-

00.00 
Культур • Насіння інших олійних #, н. в. і. у. 

01.13.6 Культур • Насіння овочевих #, крім насіння буряків 

01.13.60 Культур • Насіння овочевих #, крім насіння буряків 

01.13.60-

00.00 
Культур • Насіння овочевих #, крім насіння буряків 



01.22 Культур • Плоди тропічних і субтропічних # 

01.22.1 Культур • Плоди тропічних і субтропічних # 

01.22.19 Культур • Плоди тропічних і субтропічних #, інші 

01.22.19-

00.00 
Культур • Плоди тропічних і субтропічних #, інші 

01.23 Культур • Плоди цитрусових # 

01.23.1 Культур • Плоди цитрусових # 

01.23.19 Культур • Плоди цитрусових # інші 

01.23.19-

00.00 
Культур • Плоди цитрусових # інші 

01.24 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових # 

01.24.2 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових #, інші 

01.24.29 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових #, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-

00.00 
Культур • Плоди зерняткових і кісточкових #, інші, н. в. і. у. 

01.25.2 Культур • Насіння плодових # 

01.25.20 Культур • Насіння плодових # 

01.25.20-

00.00 
Культур • Насіння плодових # 

01.26 Культур • Плоди олійних # 

01.26.9 Культур • Плоди олійних #, інші 

01.26.90 Культур • Плоди олійних #, інші 

01.26.90-

00.00 
Культур • Плоди олійних #, інші 

01.61 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.61.1 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.61.10 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.61.10-

00.00 
Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.1 Культури • # однорічні та дворічні 

01.2 Культури • # багаторічні 

01.11 Культури • # зернові (крім рису), бобові культури та насіння 

олійних культур 

01.11 Культури • Культури зернові (крім рису), бобові # та насіння 

олійних культур 



01.11.4 Культури • Сорго, просо та інші зернові # 

01.11.49 Культури • # зернові, інші 

01.11.49-

00.00 
Культури • # зернові, інші 

01.13 Культури • Овочі та баштанні #, коренеплоди та бульбоплоди 

01.13.2 Культури • # баштанні 

01.13.3 Культури • # овочеві плодоносні, інші 

01.13.29 Культури • # баштанні, інші 

01.13.29-

00.00 
Культури • # баштанні, інші 

01.13.39 Культури • # овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. 

01.13.39-

00.00 
Культури • # овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. 

01.16 Культури • # прядивні 

01.16.1 Культури • # прядивні 

01.16.19 Культури • Льон, справжні коноплі та інші прядивні #, н. в. і. у. 

01.16.19-

00.00 
Культури • Льон, справжні коноплі та інші прядивні #, н. в. і. у. 

01.19 Культури • # однорічні, інші 

01.19.1 Культури • # кормові 

01.19.10 Культури • # кормові 

01.19.10-

00 
Культури • # кормові 

01.19.10-

00.02 
Культури • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова 

капуста, люпин, вика й подібні кормові # 

01.27 Культури • # для виробництва напоїв 

01.27.1 Культури • # для виробництва напоїв 

01.28 Культури • Прянощі, # для виробництва ароматичних, 

наркотичних або фармацевтичних речовин 

01.29 Культури • # багаторічні, інші 

01.28.14 Кумін • Аніс, бад'ян, коріандр, #, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Кумін • Аніс, бад'ян, коріандр, #, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.11.94 Кунжуту • Насіння # 

01.11.94-

00.00 
Кунжуту • Насіння # 

01.47.11 Кури • # живі 



01.47.11-

00.00 
Кури • # живі 

01.23.12 Лайми • Лимони та # 

01.23.12-

00.00 
Лайми • Лимони та # 

01.23.12 Лимони • # та лайми 

01.23.12-

00.00 
Лимони • # та лайми 

01.27.12 Листя • # чаю 

01.27.12-

00.00 
Листя • # чаю 

01.27.13 Листя • # Мате 

01.27.13-

00.00 
Листя • # Мате 

02.30.3 Лишайники • Частини рослин, трави, мохи та #, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30 Лишайники • Частини рослин, трави, мохи та #, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30-

00.00 
Лишайники • Частини рослин, трави, мохи та #, придатні для 

декоративних цілей 

02 Лісівництвом • Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та 

послуги, пов'язані з # 

02.4 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40.1 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40.10 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40.10-

00.00 
Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.10.1 Лісових • "Рослини лісові, живі; насіння # дерев" 

02.10.12 Лісових • Насіння # дерев 

02.10.12-

00.00 
Лісових • Насіння # дерев 

02 Лісового • Продукція # господарства, лісозаготівлі та послуги, 

пов'язані з лісівництвом 

02.1 Лісорозсадників • Дерева лісові та послуги # 

02.10 Лісорозсадників • Дерева лісові та послуги # 

02.10.2 Лісорозсадників • Послуги # 

02.10.20 Лісорозсадників • Послуги # 



02.10.20-

00.00 
Лісорозсадників • Послуги # 

01.7 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 

цим послуги 

01.70 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 

цим послуги 

01.70.1 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 

цим послуги 

01.70.10 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 

цим послуги 

01.70.10-

00.00 
Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 

цим послуги 

01.28.20-

00.20 
Лупулін • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі 

гранул; #" 

01.28.20-

00.21 
Лупулін • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі 

гранул з високим умістом лупуліну; #" 

01.28.20-

00.21 
Лупуліну • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі 

гранул з високим умістом #; лупулін" 

01.11.83 Лущений • Арахіс # 

01.11.83-

00.00 
Лущений • Арахіс # 

01.19.10-

00.02 
Люпин • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова 

капуста, #, вика й подібні кормові культури 

01.19.10-

00.02 
Люцерна • Сіно, #, конюшина, еспарцет, кормова капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

01.16.19 Льон • #, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. 

і. у. 

01.16.19-

00.00 
Льон • #, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. 

і. у. 

01.11.91 Льону • Насіння # 

01.11.91-

00.00 
Льону • Насіння # 

01.25.12 Малина • # 

01.25.12-

00.00 
Малина • # 

01.19.10-

00.01 
Мангольд • Буряк кормовий (#), бруква та інші кормові 

коренеплоди 

01.23.14 Мандарини • Танжерини, # та клементини 

01.23.14-

00.00 
Мандарини • Танжерини, # та клементини 

01.13.53 Маніок • # 



01.13.53-

00.00 
Маніок • # 

01.26.1 Маслини • # 

01.26.11 Маслини • # столові 

01.26.11 Маслини • # столові 

01.26.12 Маслини • # для виготовлення оливкової олії 

01.26.12-

00.00 
Маслини • # для виготовлення оливкової олії 

01.27.13 Мате • Листя # 

01.27.13-

00.00 
Мате • Листя # 

01.3 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10-

00.00 
Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.29.3 Матеріали • # рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30 Матеріали • # рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30-

00.00 
Матеріали • # рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.28.13 Маціс • Горіх мускатний, #, кардамон, необроблені 

01.28.13-

00.00 
Маціс • Горіх мускатний, #, кардамон, необроблені 

01.49.21 Мед • # натуральний 

01.49.21-

00.00 
Мед • # натуральний 

01.25.31 Мигдаль • # 

01.25.31-

00.00 
Мигдаль • # 

01 Мисливства • Продукція сільського господарства, # та пов'язані з 

цим послуги 



01.3 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30.1 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30.10 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30.10-

00.00 
Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.42.12 Молодняк • # великої рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.12-

00.00 
Молодняк • # великої рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.11 Молодняка • Худоба велика рогата інша та буйволи, крім #, живі 

01.42.11-

00.00 
Молодняка • Худоба велика рогата інша та буйволи, крім #, живі 

01.41 Молоко • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

# великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.2 Молоко • # великої рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20 Молоко • # великої рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20-

00.00 
Молоко • # великої рогатої худоби молочних порід, сире 

01.45 Молоко • "Вівці та кози, живі; # сире та вовна стрижена овець 

і кіз" 

01.45.2 Молоко • # овець і кіз, сире 

01.45.21 Молоко • # овець, сире 

01.45.21-

00.00 
Молоко • # овець, сире 

01.45.22 Молоко • # кіз, сире 

01.45.22-

00.00 
Молоко • # кіз, сире 

01.49.22 Молоко • # сире, н. в. і. у. 

01.49.22-

00.00 
Молоко • # сире, н. в. і. у. 

01.41 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива, та сире молоко 

великої рогатої худоби молочних порід 

01.41 Молочних • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої рогатої худоби # порід 

01.41.1 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива 



01.41.2 Молочних • Молоко великої рогатої худоби # порід, сире 

01.41.10 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива 

01.41.10-

00.00 
Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива 

01.41.20 Молочних • Молоко великої рогатої худоби # порід, сире 

01.41.20-

00.00 
Молочних • Молоко великої рогатої худоби # порід, сире 

03.00.4 Молюски • # та інші водяні безхребетні, живі, свіжі чи 

охолоджені 

03.00.42 Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 

03.00.42-

00.00 
Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 

03.00.44 Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 

03.00.44-

00.00 
Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 

03.00.61 Молюсків • Корали й подібна продукція, черепашки #, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Молюсків • Корали й подібна продукція, черепашки #, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

01.13.41 Морква • # та ріпа 

01.13.41-

00.00 
Морква • # та ріпа 

03.00.12 Морська • Риба жива #, нерозведена 

03.00.12-

00.00 
Морська • Риба жива #, нерозведена 

03.00.14 Морська • Риба жива #, розведена 

03.00.14-

00.00 
Морська • Риба жива #, розведена 

03.00.21 Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.21-

00.00 
Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.23 Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

03.00.23-

00.00 
Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

02.30.3 Мохи • Частини рослин, трави, # та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 



02.30.30 Мохи • Частини рослин, трави, # та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

02.30.30-

00.00 
Мохи • Частини рослин, трави, # та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

01.28.13 Мускатний • Горіх #, маціс, кардамон, необроблені 

01.28.13-

00.00 
Мускатний • Горіх #, маціс, кардамон, необроблені 

01.29.3 Набивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, #, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Набивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, #, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30-

00.00 
Набивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, #, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.49.25 Намотування • Кокони шовкопряда, придатні для # 

01.49.25-

00.00 
Намотування • Кокони шовкопряда, придатні для # 

01.27 Напоїв • Культури для виробництва # 

01.27.1 Напоїв • Культури для виробництва # 

01.28 Наркотичних • Прянощі, культури для виробництва ароматичних, # 

або фармацевтичних речовин 

01.11 Насіння • Культури зернові (крім рису), бобові культури та # 

олійних культур 

01.11.8 Насіння • Соя (боби), арахіс і # бавовнику 

01.11.9 Насіння • # інших олійних культур 

01.11.84 Насіння • # бавовнику 

01.11.84-

00.00 
Насіння • # бавовнику 

01.11.91 Насіння • # льону 

01.11.91-

00.00 
Насіння • # льону 

01.11.92 Насіння • # гірчиці 

01.11.92-

00.00 
Насіння • # гірчиці 

01.11.93 Насіння • # рапсу чи кользи 

01.11.93-

00.00 
Насіння • # рапсу чи кользи 

01.11.94 Насіння • # кунжуту 



01.11.94-

00.00 
Насіння • # кунжуту 

01.11.95 Насіння • # соняшнику 

01.11.95-

00.00 
Насіння • # соняшнику 

01.11.99 Насіння • # інших олійних культур, н. в. і. у. 

01.11.99-

00.00 
Насіння • # інших олійних культур, н. в. і. у. 

01.13.6 Насіння • # овочевих культур, крім насіння буряків 

01.13.7 Насіння • Буряки цукрові та # цукрових буряків 

01.13.60 Насіння • # овочевих культур, крім насіння буряків 

01.13.60-

00.00 
Насіння • # овочевих культур, крім насіння буряків 

01.13.72 Насіння • # цукрових буряків 

01.13.72-

00.00 
Насіння • # цукрових буряків 

01.16.11 Насіння • Бавовна, очищена чи неочищена від # (джинована 

чи неджинована) 

01.16.11-

00.00 
Насіння • Бавовна, очищена чи неочищена від # (джинована 

чи неджинована) 

01.19.2 Насіння • "Квіти зрізані та бутони квітів; # квітів" 

01.19.3 Насіння • "# буряків, насіння кормових рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.3 Насіння • "Насіння буряків, # кормових рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.22 Насіння • # квітів 

01.19.22-

00.00 
Насіння • # квітів 

01.19.31 Насіння • # буряків (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31 Насіння • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), # 

кормових рослин 

01.19.31-

00.00 
Насіння • # буряків (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-

00.00 
Насіння • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), # 

кормових рослин 

01.25.2 Насіння • # плодових культур 

01.25.20 Насіння • # плодових культур 

01.25.20- Насіння • # плодових культур 



00.00 

01.64 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

01.64.1 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

01.64.10 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

01.64.10-

00.00 
Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

02.10.1 Насіння • "Рослини лісові, живі; # лісових дерев" 

02.10.12 Насіння • # лісових дерев 

02.10.12-

00.00 
Насіння • # лісових дерев 

01.29.1 Натуральний • Каучук # 

01.29.10 Натуральний • Каучук # 

01.29.10-

00.00 
Натуральний • Каучук # 

01.49.21 Натуральний • Мед # 

01.49.21-

00.00 
Натуральний • Мед # 

02.30.2 Натуральний • Корок #, необроблений чи підданий первинному 

обробленню 

02.30.20 Натуральний • Корок #, необроблений чи підданий первинному 

обробленню 

02.30.20-

00.00 
Натуральний • Корок #, необроблений чи підданий первинному 

обробленню 

01.16.11 Неджинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння 

(джинована чи #) 

01.16.11-

00.00 
Неджинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння 

(джинована чи #) 

01.49.26 Незабарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи # 

01.49.26-

00.00 
Незабарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи # 

01.24.26 Нектарин • # 

01.24.26-

00.00 
Нектарин • # 

01.11.82 Нелущений • Арахіс # 

01.11.82-

00.00 
Нелущений • Арахіс # 

01.12 Нелущений • Рис # 

01.12.1 Нелущений • Рис # 



01.12.10 Нелущений • Рис # 

01.12.10-

00.00 
Нелущений • Рис # 

01.28.15 Необроблена • Кориця (роду Canella) # 

01.28.15-

00.00 
Необроблена • Кориця (роду Canella) # 

01.28.16 Необроблена • Гвоздика (цілі плоди) # 

01.28.16-

00.00 
Необроблена • Гвоздика (цілі плоди) # 

01.28.18 Необроблена • Ваніль # 

01.28.18-

00.00 
Необроблена • Ваніль # 

01.45.3 Необроблена • Вовна овець і кіз, стрижена, #, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30 Необроблена • Вовна овець і кіз, стрижена, #, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30-

00.00 
Необроблена • Вовна овець і кіз, стрижена, #, зокрема мита, як 

руно 

02.2 Необроблена • Деревина # 

02.20 Необроблена • Деревина # 

02.20.1 Необроблена • Деревина # 

01.15 Необроблений • Тютюн # 

01.15.1 Необроблений • Тютюн # 

01.15.10 Необроблений • Тютюн # 

01.15.10-

00.00 
Необроблений • Тютюн # 

01.28.11 Необроблений • Перець (тільки роду Piper) # 

01.28.11-

00.00 
Необроблений • Перець (тільки роду Piper) # 

01.28.12 Необроблений • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), # 

01.28.12-

00.00 
Необроблений • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), # 

01.28.17 Необроблений • Імбир сушений, # 

01.28.17-

00.00 
Необроблений • Імбир сушений, # 

02.30.2 Необроблений • Корок натуральний, # чи підданий первинному 

обробленню 

02.30.20 Необроблений • Корок натуральний, # чи підданий первинному 



обробленню 

02.30.20-

00.00 
Необроблений • Корок натуральний, # чи підданий первинному 

обробленню 

01.16.11 Неочищена • Бавовна, очищена чи # від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.16.11-

00.00 
Неочищена • Бавовна, очищена чи # від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.49.26 Неочищений • Віск і спермацет комах, очищений чи #, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-

00.00 
Неочищений • Віск і спермацет комах, очищений чи #, 

забарвлений чи незабарвлений 

03.00.12 Нерозведена • Риба жива морська, # 

03.00.12-

00.00 
Нерозведена • Риба жива морська, # 

03.00.13 Нерозведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.13-

00.00 
Нерозведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.21 Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.21-

00.00 
Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.22 Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

03.00.22-

00.00 
Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

01.27.11 Несмажена • Кава в зернах, # 

01.27.11-

00.00 
Несмажена • Кава в зернах, # 

02.20.12 Нехвойних • Колоди дерев # порід, крім тропічних 

02.20.12-

00.00 
Нехвойних • Колоди дерев # порід, крім тропічних 

01.11.73 Нут • # сушений 

01.11.73-

00.00 
Нут • # сушений 

02.30.2 Обробленню • Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному # 

02.30.20 Обробленню • Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному # 

02.30.20-

00.00 
Обробленню • Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному # 

01.64 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 



01.64.1 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.64.10 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.64.10-

00.00 
Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.11.3 Овес • Ячмінь, жито й # 

01.11.33 Овес • # 

01.11.33-

00.00 
Овес • # 

01.45 Овець • "Вівці та кози, живі; молоко сире та вовна стрижена 

# і кіз" 

01.45.2 Овець • Молоко # і кіз, сире 

01.45.3 Овець • Вовна # і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.21 Овець • Молоко #, сире 

01.45.21-

00.00 
Овець • Молоко #, сире 

01.45.30 Овець • Вовна # і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.30-

00.00 
Овець • Вовна # і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.13.6 Овочевих • Насіння # культур, крім насіння буряків 

01.13.60 Овочевих • Насіння # культур, крім насіння буряків 

01.13.60-

00.00 
Овочевих • Насіння # культур, крім насіння буряків 

01.13.32 Огірки • # та корнішони 

01.13.32-

00.00 
Огірки • # та корнішони 

01.26.12 Оливкової • Маслини для виготовлення # олії 

01.26.12-

00.00 
Оливкової • Маслини для виготовлення # олії 

01.26.12 Олії • Маслини для виготовлення оливкової# 

01.26.12-

00.00 
Олії • Маслини для виготовлення оливкової # 

01.11 Олійних • Культури зернові (крім рису), бобові культури та 

насіння # культур 

01.11.9 Олійних • Насіння інших # культур 

01.11.99 Олійних • Насіння інших # культур, н. в. і. у. 

01.11.99-

00.00 
Олійних • Насіння інших # культур, н. в. і. у. 



01.26 Олійних • Плоди # культур 

01.26.9 Олійних • Плоди # культур, інші 

01.26.90-

00.00 
Олійних • Плоди # культур, інші 

03.00.2 Охолоджена • Риба свіжа чи # 

03.00.21 Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, нерозведена 

03.00.21-

00.00 
Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, нерозведена 

03.00.22 Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, нерозведена 

03.00.22-

00.00 
Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, нерозведена 

03.00.23 Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, розведена 

03.00.23-

00.00 
Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, розведена 

03.00.24 Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, розведена 

03.00.24-

00.00 
Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, розведена 

01.16.11 Очищена • Бавовна, # чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.16.11-

00.00 
Очищена • Бавовна, # чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.49.26 Очищений • Віск і спермацет комах, # чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-

00.00 
Очищений • Віск і спермацет комах, # чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

02.20.14 Паливна • Деревина # 

02.20.14-

00.00 
Паливна • Деревина # 

01.28.3 Парфумерії • Рослини, переважно використовувані в #, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30 Парфумерії • Рослини, переважно використовувані в #, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30-

00.00 
Парфумерії • Рослини, переважно використовувані в #, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

02.30.2 Первинному • Корок натуральний, необроблений чи підданий # 

обробленню 

02.30.20 Первинному • Корок натуральний, необроблений чи підданий # 

обробленню 



02.30.20-

00.00 
Первинному • Корок натуральний, необроблений чи підданий # 

обробленню 

01.13.31 Перець • # стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.13.31-

00.00 
Перець • # стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.28.11 Перець • # (тільки роду Piper) необроблений 

01.28.11-

00.00 
Перець • # (тільки роду Piper) необроблений 

01.28.12 Перець • # стручковий чілійський та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.12-

00.00 
Перець • # стручковий чілійський та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

03.00.5 Перли • # необроблені 

03.00.51 Перли • # природні, необроблені 

03.00.51-

00.00 
Перли • # природні, необроблені 

03.00.52 Перли • # культивовані, необроблені 

03.00.52-

00.00 
Перли • # культивовані, необроблені 

01.24.25 Персики • # 

01.24.25-

00.00 
Персики • # 

01.29.3 Підбивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, #, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Підбивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, #, 

фарбування чи дублення 

01.29.30-

00.00 
Підбивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, #, 

фарбування чи дублення 

01.22.12 Плантайни • Банани, # й подібні плоди 

01.22.12-

00.00 
Плантайни • Банани, # й подібні плоди 

03.00.61 Пластини • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні # 

каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Пластини • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні # 

каракатиць 



01.29.3 Плетіння • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для #, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Плетіння • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для #, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30-

00.00 
Плетіння • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для #, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.22 Плоди • # тропічних і субтропічних культур 

01.22.1 Плоди • # тропічних і субтропічних культур 

01.22.12 Плоди • Банани, плантайни й подібні # 

01.22.12-

00.00 
Плоди • Банани, плантайни й подібні # 

01.22.19 Плоди • # тропічних і субтропічних культур, інші 

01.22.19-

00.00 
Плоди • # тропічних і субтропічних культур, інші 

01.23 Плоди • # цитрусових культур 

01.23.1 Плоди • # цитрусових культур 

01.23.19 Плоди • # цитрусових культур інші 

01.23.19-

00.00 
Плоди • # цитрусових культур інші 

01.24 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур 

01.24.2 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур, інші 

01.24.29 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-

00.00 
Плоди • # зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.25 Плоди • # та горіхи дерев і чагарників, інші 

01.25.1 Плоди • Ягоди та # рослин роду Vaccinium 

01.25.9 Плоди • # дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.11 Плоди • # ківі 

01.25.11-

00.00 
Плоди • # ківі 

01.25.19 Плоди • Ягоди та # рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-

00.00 
Плоди • Ягоди та # рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.90 Плоди • # дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.90-

00.00 
Плоди • # дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 



01.26 Плоди • # олійних культур 

01.26.9 Плоди • # олійних культур, інші 

01.26.90 Плоди • # олійних культур, інші 

01.26.90-

00.00 
Плоди • # олійних культур, інші 

01.28.16 Плоди • Гвоздика (цілі #) необроблена 

01.28.16-

00.00 
Плоди • Гвоздика (цілі #) необроблена 

01.25.2 Плодових • Насіння # культур 

01.25.20 Плодових • Насіння # культур 

01.25.20-

00.00 
Плодових • Насіння # культур 

01.11.5 Полова • Солома та # зернових 

01.11.50 Полова • Солома та # зернових 

01.11.50-

00.00 
Полова • Солома та # зернових 

01.7 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.1 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10-

00.00 
Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.23.11 Помело • # та грейпфрути 

01.23.11-

00.00 
Помело • # та грейпфрути 

01.13.34 Помідори • # 

01.13.34-

00.00 
Помідори • # 

01.41 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива, та сире 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41 Порід • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої рогатої худоби молочних # 

01.41.1 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива 

01.41.2 Порід • Молоко великої рогатої худоби молочних #, сире 

01.41.10 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива 



01.41.10-

00.00 
Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива 

01.41.20 Порід • Молоко великої рогатої худоби молочних #, сире 

01.41.20-

00.00 
Порід • Молоко великої рогатої худоби молочних #, сире 

02.20.11 Порід • Колоди дерев хвойних # 

02.20.11-

00.00 
Порід • Колоди дерев хвойних # 

02.20.12 Порід • Колоди дерев нехвойних #, крім тропічних 

02.20.12-

00.00 
Порід • Колоди дерев нехвойних #, крім тропічних 

02.20.13 Порід • Колоди дерев тропічних # 

02.20.13-

00.00 
Порід • Колоди дерев тропічних # 

01 Послуги • Продукція сільського господарства, мисливства та 

пов'язані з цим # 

01.6 Послуги • # в рослинництві та тваринництві (крім послуг 

ветеринарних) 

01.7 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.7 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим # 

01.61 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.61.1 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.61.10 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.61.10-

00.00 
Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.62 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.62.1 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.62.10 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.62.10-

00.00 
Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.63 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.63.1 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.63.10 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.63.10- Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 



00.00 

01.64 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.64.1 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.64.10 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.64.10-

00.00 
Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.70 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим # 

01.70.1 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.1 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим # 

01.70.10 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим # 

01.70.10-

00.00 
Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10-

00.00 
Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим # 

02 Послуги • Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та #, 

пов'язані з лісівництвом 

02.1 Послуги • Дерева лісові та # лісорозсадників 

02.4 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.10 Послуги • Дерева лісові та # лісорозсадників 

02.10.2 Послуги • # лісорозсадників 

02.10.20 Послуги • # лісорозсадників 

02.10.20-

00.00 
Послуги • # лісорозсадників 

02.40 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.40.1 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.40.10 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.40.10-

00.00 
Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

03 Послуги • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; # допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Послуги • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 



аквакультур; # допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00.7 Послуги • # допоміжні у рибальстві та щодо аквакультур 

03.00.71 Послуги • # допоміжні у рибальстві 

03.00.71-

00.00 
Послуги • # допоміжні у рибальстві 

03.00.72 Послуги • # допоміжні щодо аквакультур 

03.00.72-

00.00 
Послуги • # допоміжні щодо аквакультур 

03.0 Послуги • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; # допоміжні, пов'язані з рибальством" 

01.29.3 Походження • Матеріали рослинного #, переважно 

використовувані для плетіння, набиваний, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30 Походження • Матеріали рослинного #, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30-

00.00 
Походження • Матеріали рослинного #, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.49.24 Походження • Продукти їстівні тваринного #, н. в. і. у. 

01.49.24-

00.00 
Походження • Продукти їстівні тваринного #, н. в. і. у. 

01.49.28 Походження • Продукти неїстівні тваринного #, н. в. і. у. 

01.49.28-

00.00 
Походження • Продукти неїстівні тваринного #, н. в. і. у. 

03.00.62 Походження • Губки натуральні тваринного # 

03.00.62-

00.00 
Походження • Губки натуральні тваринного # 

03.00.13 Прісноводна • Риба жива #, нерозведена 

03.00.13-

00.00 
Прісноводна • Риба жива #, нерозведена 

03.00.15 Прісноводна • Риба жива #, розведена 

03.00.15-

00.00 
Прісноводна • Риба жива #, розведена 

03.00.22 Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.22-

00.00 
Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.24 Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

03.00.24-

00.00 
Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 



01.49.24 Продукти • # їстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

01.49.24-

00.00 
Продукти • # їстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

01.49.28 Продукти • # неїстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

01.49.28-

00.00 
Продукти • # неїстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

02.3 Продукти • # природні недеревинні 

02.30 Продукти • # природні недеревинні 

02.30.4 Продукти • # їстівні дикорослі 

02.30.40 Продукти • # їстівні дикорослі 

02.30.40-

00.00 
Продукти • # їстівні дикорослі 

03 Продукти • "Риба та інші # рибальства; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03 Продукти • "Риба та інші продукти рибальства; # аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Продукти • "Риба та інші # рибальства; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Продукти • "Риба та інші продукти рибальства; # аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.0 Продукти • "Риба та інші # рибальства; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.0 Продукти • "Риба та інші продукти рибальства; # аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

01 Продукція • # сільського господарства, мисливства та пов'язані з 

цим послуги 

01.4 Продукція • Тварини живі та # тваринництва 

01.49 Продукція • Тварини, яких розводять на фермах, інші, та # 

тваринництва, інша 

01.49.2 Продукція • # тваринництва, інша 

02 Продукція • # лісового господарства, лісозаготівлі та послуги, 

пов'язані з лісівництвом 

03.00.6 Продукція • Рослини, тварини водяні інші, їхня # 

03.00.61 Продукція • Корали й подібна #, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Продукція • Корали й подібна #, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.69 Продукція • Рослини, тварини водяні інші, їхня #, н. в. і. у. 



03.00.69-

00.00 
Продукція • Рослини, тварини водяні інші, їхня #, н. в. і. у. 

01.11.4 Просо • Сорго, # та інші зернові культури 

01.11.42 Просо • # 

01.11.42-

00.00 
Просо • # 

01.47 Птиця • # свійська жива та яйця 

01.47.1 Птиця • # свійська жива 

01.49.12 Птиця • #, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива 

01.49.12-

00.00 
Птиця • #, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива 

01.11.1 Пшениця • # 

01.11.11 Пшениця • # тверда 

01.11.11-

00.00 
Пшениця • # тверда 

01.11.12 Пшениця • #, крім твердої пшениці 

01.11.12-

00.00 
Пшениця • #, крім твердої пшениці 

01.49.23 Равлики • #, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 

солені чи в розсолі, крім морських равликів 

01.49.23-

00.00 
Равлики • #, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 

солені чи в розсолі, крім морських равликів 

03.00.61 Ракоподібних • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, # 

або голкошкірих і скелетні пластини каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Ракоподібних • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, # 

або голкошкірих і скелетні пластини каракатиць 

01.11.93 Рапсу • Насіння # чи кользи 

01.11.93-

00.00 
Рапсу • Насіння # чи кользи 

01.49.13 Рептилії • # (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

01.49.13-

00.00 
Рептилії • # (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

01.28 Речовин • Прянощі, культури для виробництва ароматичних, 

наркотичних або фармацевтичних # 

03 Риба • "# та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур, послуги допоміжні, пов'язані з 

рибальством" 

03.00 Риба • "# та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 



рибальством" 

03.00.1 Риба • # жива 

03.00.2 Риба • # свіжа чи охолоджена 

03.00.11 Риба • # жива декоративна 

03.00.11-

00.00 
Риба • # жива декоративна 

03.00.12 Риба • # жива морська, нерозведена 

03.00.12-

00.00 
Риба • # жива морська, нерозведена 

03.00.13 Риба • # жива прісноводна, нерозведена 

03.00.13-

00.00 
Риба • # жива прісноводна, нерозведена 

03.00.14 Риба • # жива морська, розведена 

03.00.14-

00.00 
Риба • # жива морська, розведена 

03.00.15 Риба • # жива прісноводна, розведена 

03.00.15-

00.00 
Риба • # жива прісноводна, розведена 

03.00.21 Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.21-

00.00 
Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.22 Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.22-

00.00 
Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.23 Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.23-

00.00 
Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.24 Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена 

03.00.24-

00.00 
Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена 

03.0 Риба • "# та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 

рибальством" 

03 Рибальства • "Риба та інші продукти #; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Рибальства • "Риба та інші продукти #; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.0 Рибальства • "Риба та інші продукти #; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 



03 Рибальством • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з #" 

03.00 Рибальством • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з #" 

03.0 Рибальством • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з #" 

01.12 Рис • # нелущений 

01.12.1 Рис • # нелущений 

01.12.10 Рис • # нелущений 

01.12.10-

00.00 
Рис • # нелущений 

01.11 Рису • Культури зернові (крім #), бобові культури та 

насіння олійних культур 

01.13.41 Ріпа • Морква та # 

01.13.41-

00.00 
Ріпа • Морква та # 

01.41 Рогатої • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої # худоби молочних порід 

01.41.2 Рогатої • Молоко великої # худоби молочних порід, сире 

01.41.20 Рогатої • Молоко великої # худоби молочних порід, сире 

01.41.20-

00.00 
Рогатої • Молоко великої # худоби молочних порід, сире 

01.42.2 Рогатої • Сперма великої # худоби та буйволів 

01.42.12 Рогатої • Молодняк великої # худоби та буйволів, живий 

01.42.12-

00.00 
Рогатої • Молодняк великої # худоби та буйволів, живий 

01.42.20 Рогатої • Сперма великої # худоби та буйволів 

01.42.20-

00.00 
Рогатої • Сперма великої # худоби та буйволів 

01.43 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.43.1 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.43.10 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.43.10-

00.00 
Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.44 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.44.1 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.44.10 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.44.10- Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 



00.00 

01.13.31 Роду • Перець стручковий гострий і солодкий (тільки # 

Capsicum) 

01.13.31-

00.00 
Роду • Перець стручковий гострий і солодкий (тільки # 

Capsicum) 

01.25.1 Роду • Ягоди та плоди рослин # Vaccinium 

01.25.19 Роду • Ягоди та плоди рослин # Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-

00.00 
Роду • Ягоди та плоди рослин # Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.28.11 Роду • Перець (тільки # Piper) необроблений 

01.28.11-

00.00 
Роду • Перець (тільки # Piper) необроблений 

01.28.12 Роду • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки # Capsicum), необроблений 

01.28.12-

00.00 
Роду • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки # Capsicum), необроблений 

01.28.15 Роду • Кориця (# Canella) необроблена 

01.28.15-

00.00 
Роду • Кориця (# Canella) необроблена 

03.00.14 Розведена • Риба жива морська, # 

03.00.14-

00.00 
Розведена • Риба жива морська, # 

03.00.15 Розведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.15-

00.00 
Розведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.23 Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.23-

00.00 
Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.24 Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

03.00.24-

00.00 
Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

01.49 Розводять • Тварини, яких # на фермах, інші, та продукція 

тваринництва, інша 

01.49.1 Розводять • Тварини, яких # на фермах, інші, живі 

01.49.12 Розводять • Птиця, яку # на фермах, н. в. і. у., жива 

01.49.12-

00.00 
Розводять • Птиця, яку # на фермах, н. в. і. у., жива 

01.49.13 Розводять • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких # на 

фермах, живі 



01.49.13-

00.00 
Розводять • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких # на 

фермах, живі 

01.49.19 Розводять • Тварини, яких# на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.19-

00.00 
Розводять • Тварини, яких # на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.27 Розмноження • Ембріони тварин для # 

01.49.27-

00.00 
Розмноження • Ембріони тварин для # 

01.19.3 Рослин • "Насіння буряків, насіння кормових #; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.31 Рослин • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових # 

01.19.31-

00.00 
Рослин • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових # 

01.25.1 Рослин • Ягоди та плоди # роду Vaccinium 

01.25.19 Рослин • Ягоди та плоди# роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-

00.00 
Рослин • Ягоди та плоди # роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

02.30.3 Рослин • Частини #, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30 Рослин • Частини #, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30-

00.00 
Рослин • Частини #, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

01.3 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.28.3 Рослини • #, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30 Рослини • #, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30-

00.00 
Рослини • #, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.30 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 



01.30.10-

00.00 
Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

02.10.1 Рослини • "# лісові, живі; насіння лісових дерев" 

02.10.11 Рослини • # лісові, живі 

02.10.11-

00.00 
Рослини • # лісові, живі 

03.00.6 Рослини • #, тварини водяні інші, їхня продукція 

03.00.69 Рослини • #, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

03.00.69-

00.00 
Рослини • #, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

01.19.3 Рослинна • "Насіння буряків, насіння кормових рослин; 

сировина #, інша" 

01.19.39 Рослинна • Сировина #, н. в. і. у. 

01.19.39-

00.00 
Рослинна • Сировина #, н. в. і. у. 

01.29.3 Рослинного • Матеріали # походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30 Рослинного • Матеріали # походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30-

00.00 
Рослинного • Матеріали # походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.45.3 Руно • Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як # 

01.45.30 Руно • Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як # 

01.45.30-

00.00 
Руно • Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як # 

01.13.14 Салат-латук • # 

01.13.14-

00.00 
Салат-латук • # 

01.11.61 Свіжа • Квасоля # 

01.11.61-

00.00 
Свіжа • Квасоля # 

03.00.2 Свіжа • Риба # чи охолоджена 

03.00.21 Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.21-

00.00 
Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, нерозведена 



03.00.22 Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.22-

00.00 
Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.23 Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.23-

00.00 
Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.24 Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, розведена 

03.00.24-

00.00 
Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, розведена 

01.11.62 Свіжий • Горох # 

01.11.62-

00.00 
Свіжий • Горох # 

01.21.12 Свіжий • Виноград інший, # 

01.21.12-

00.00 
Свіжий • Виноград інший, # 

01.47 Свійська • Птиця # жива та яйця 

01.47.1 Свійська • Птиця # жива 

01.41 Сире • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та # 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.2 Сире • Молоко великої рогатої худоби молочних порід, # 

01.41.20 Сире • Молоко великої рогатої худоби молочних порід, # 

01.41.20-

00.00 
Сире • Молоко великої рогатої худоби молочних порід, # 

01.45 Сире • "Вівці та кози, живі; молоко # та вовна стрижена 

овець і кіз" 

01.45.2 Сире • Молоко овець і кіз, # 

01.45.21 Сире • Молоко овець, # 

01.45.21-

00.00 
Сире • Молоко овець, # 

01.45.22 Сире • Молоко кіз, # 

01.45.22-

00.00 
Сире • Молоко кіз, # 

01.49.22 Сире • Молоко #, н. в. і. у. 

01.49.22-

00.00 
Сире • Молоко #, н. в. і. у. 

01.19.3 Сировина • "Насіння буряків, насіння кормових рослин; # 

рослинна, інша" 

01.19.39 Сировина • # рослинна, н. в. і. у. 



01.19.39-

00.00 
Сировина • # рослинна, н. в. і. у. 

01.64 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01.64.1 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01.64.10 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01.64.10-

00.00 
Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01 Сільського • Продукція # господарства, мисливства та пов'язані з 

цим послуги 

01.61 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.61.1 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.61.10 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.61.10-

00.00 
Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.19.10-

00.02 
Сіно • #, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

01.24.27 Сливи • # 

01.24.27-

00.00 
Сливи • # 

02.30.1 Смоли • # природні 

02.30.11 Смоли • Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні # 

02.30.11-

00.00 
Смоли • Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні # 

02.30.12 Смоли • Шелак, бальзами та інші природні # й живиці 

02.30.12-

00.00 
Смоли • Шелак, бальзами та інші природні # й живиці 

01.49.32 Смушки • Шкури ягнят, сирі (#) 

01.49.32-

00.00 
Смушки • Шкури ягнят, сирі (#) 

01.13.52 Солодка • Картопля # 

01.13.52-

00.00 
Солодка • Картопля # 

01.13.31 Солодкий • Перець стручковий гострий і # (тільки роду 

Capsicum) 

01.13.31-

00.00 
Солодкий • Перець стручковий гострий і # (тільки роду 

Capsicum) 

01.11.5 Солома • # та полова зернових 

01.11.50 Солома • # та полова зернових 



01.11.50-

00.00 
Солома • # та полова зернових 

01.11.95 Соняшнику • Насіння # 

01.11.95-

00.00 
Соняшнику • Насіння # 

01.11.4 Сорго • #, просо та інші зернові культури 

01.11.41 Сорго • # 

01.11.41-

00.00 
Сорго • #- 

01.11.74 Сочевиця • # сушена 

01.11.74-

00.00 
Сочевиця • # сушена 

01.11.8 Соя • # (боби), арахіс і насіння бавовнику 

01.11.81 Соя • # (боби) 

01.11.81-

00.00 
Соя • # (боби) 

01.13.11 Спаржа • # 

01.13.11-

00.00 
Спаржа • # 

01.42 Сперма • Худоба велика рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

# 

01.42.2 Сперма • # великої рогатої худоби та буйволів 

01.42.20 Сперма • # великої рогатої худоби та буйволів 

01.42.20-

00.00 
Сперма • # великої рогатої худоби та буйволів 

01.49.26 Спермацет • Віск і # комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-

00.00 
Спермацет • Віск і # комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

2.5.93.18 Спиці • "Голки швацькі, в'язальні #, штопальні голки, 

в'язальні гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та 

інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у." 

1.4.14.9. Спідньої • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

білизни 

01.49.39 Способом • Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим #), н. в. і. у. 

01.49.39-

00.00 
Способом • Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим #), н. в. і. у. 

01.16.12 Справжніх • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, 



сирі чи вимочені, крім льону, # конопель і рамі 

01.16.12-

00.00 
Справжніх • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, 

сирі чи вимочені, крім льону, # конопель і рамі 

01.21.11 Столовий • Виноград # 

01.21.11-

00.00 
Столовий • Виноград # 

01.45 Стрижена • "Вівці та кози, живі; молоко сире та вовна # овець і 

кіз" 

01.45.3 Стрижена • Вовна овець і кіз, #, необроблена, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30 Стрижена • Вовна овець і кіз, #, необроблена, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30-

00.00 
Стрижена • Вовна овець і кіз, #, необроблена, зокрема мита, як 

руно 

01.13.31 Стручковий • Перець # гострий і солодкий (тільки роду Capsicum) 

01.13.31-

00.00 
Стручковий • Перець # гострий і солодкий (тільки роду Capsicum) 

01.28.12 Стручковий • Перець # чілійський та інший, сушений (тільки роду 

Capsicum), необроблений 

01.28.12-

00.00 
Стручковий • Перець # чілійський та інший, сушений (тільки роду 

Capsicum), необроблений 

01.22 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур 

01.22.1 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур 

01.22.19 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур, інші 

01.22.19-

00.00 
Субтропічних • Плоди тропічних і # культур, інші 

01.11.71 Сушена • Квасоля # 

01.11.71-

00.00 
Сушена • Квасоля # 

01.11.74 Сушена • Сочевиця # 

01.11.74-

00.00 
Сушена • Сочевиця # 

01.11.73 Сушений • Нут # 

01.11.73-

00.00 
Сушений • Нут # 

01.11.75 Сушений • Горох # 

01.11.75-

00.00 
Сушений • Горох # 

01.28.12 Сушений • Перець стручковий чілійський та інший, # (тільки 



роду Capsicum), необроблений 

01.28.12-

00.00 
Сушений • Перець стручковий чілійський та інший, # (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.17 Сушений • Імбир #, необроблений 

01.28.17-

00.00 
Сушений • Імбир #, необроблений 

01.23.14 Танжерини • #, мандарини та клементини 

01.23.14-

00.00 
Танжерини • #, мандарини та клементини 

01.49.3 Тварин • Шкури хутрових #, сирі, і різноманітні сирі шкури 

та шкурки 

01.49.27 Тварин • Ембріони # для розмноження 

01.49.27-

00.00 
Тварин • Ембріони # для розмноження 

01.49.31 Тварин • Шкури хутрових #, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.31-

00.00 
Тварин • Шкури хутрових #, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.39 Тварин • Шкури #, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.49.39-

00.00 
Тварин • Шкури #, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.4 Тварини • # живі та продукція тваринництва 

01.43 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.43.1 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.43.10 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.43.10-

00.00 
Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.44 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.44.1 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.44.10 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.44.10-

00.00 
Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.49 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, та продукція 

тваринництва, інша 

01.49.1 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, живі 

01.49.19 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.19-

00.00 
Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі 



03.00.6 Тварини • Рослини, # водяні інші, їхня продукція 

03.00.69 Тварини • Рослини, # водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

03.00.69-

00.00 
Тварини • Рослини, # водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

01.4 Тваринництва • Тварини живі та продукція # 

01.49 Тваринництва • Тварини, яких розводять на фермах, інші, та 

продукція #, інша 

01.49.2 Тваринництва • Продукція #, інша 

01.49.24 Тваринного • Продукти їстівні # походження, н. в. і. у. 

01.49.24-

00.00 
Тваринного • Продукти їстівні # походження, н. в. і. у. 

01.49.28 Тваринного • Продукти неїстівні # походження, н. в. і. у. 

01.49.28-

00.00 
Тваринного • Продукти неїстівні # походження, н. в. і. у. 

03.00.62 Тваринного • Губки натуральні # походження 

03.00.62-

00.00 
Тваринного • Губки натуральні # походження 

01.11.11 Тверда • Пшениця # 

01.11.11-

00.00 
Тверда • Пшениця # 

01.11.12 Твердої • Пшениця, крім # пшениці 

01.11.12-

00.00 
Твердої • Пшениця, крім # пшениці 

01.24.28 Терен • # 

01.24.28-

00.00 
Терен • # 

02.30.3 Трави • Частини рослин, #, мохи та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

02.30.30 Трави • Частини рослин, #, мохи та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

02.30.30-

00.00 
Трави • Частини рослин, #, мохи та лишайники, придатні 

для декоративних цілей 

01.22 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур 

01.22.1 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур 

01.22.19 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур, інші 

01.22.19-

00.00 
Тропічних • Плоди # і субтропічних культур, інші 

02.20.13 Тропічних • Колоди дерев # порід 



02.20.13-

00.00 
Тропічних • Колоди дерев # порід 

01.14 Тростина • # цукрова 

01.14.1 Тростина • # цукрова 

01.14.10 Тростина • # цукрова 

01.14.10-

00.00 
Тростина • # цукрова 

01.15 Тютюн • # необроблений 

01.15.1 Тютюн • # необроблений 

01.15.10 Тютюн • # необроблений 

01.15.10-

00.00 
Тютюн • # необроблений 

01.63 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.63.1 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.63.10 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.63.10-

00.00 
Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.29.3 Фарбування • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, # чи дублення 

01.29.30 Фарбування • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, # чи дублення 

01.29-30-

00.00 
Фарбування • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, # чи дублення 

01.28 Фармацевтичних • Прянощі, культури для виробництва ароматичних, 

наркотичних або # речовин 

01.49 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, та продукція 

тваринництва, інша 

01.49.1 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, живі 

01.49.12 Фермах • Птиця, яку розводять на #, н. в. і. у., жива  

01.49.12-

00.00 
Фермах • Птиця, яку розводять на #, н. в. і. у., жива 

01.49.13 Фермах • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять 

на #, живі 

01.49.13-

00.00 
Фермах • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять 

на #, живі 

01.49.19 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, н. в. і. у., живі 



01.49.19-

00.00 
Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, н. в. і. у., живі 

01.22.13 Фініки • # 

01.22.13-

00.00 
Фініки • # 

01.25.34 Фісташки • # 

01.25.34-

00.00 
Фісташки • # 

01.28.3 Фунгіцидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, # або подібних 

цілях 

01.28.30 Фунгіцидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, # або подібних 

цілях 

01.28.30-

00.00 
Фунгіцидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, # або подібних 

цілях 

02.20.11 Хвойних • Колоди дерев # порід 

02.20.11-

00.00 
Хвойних • Колоди дерев # порід 

01.28.2 Хмелю • Шишки # 

01.28.20 Хмелю • Шишки # 

01.28.20-

00.10 
Хмелю • Шишки # неподрібнені, нерозмелені чи 

неспресовані 

01.28.20-

00.20 
Хмелю • "Шишки # подрібнені, розмелені чи у формі гранул; 

лупулін" 

01.28.20-

00.21 
Хмелю • "Шишки # подрібнені, розмелені чи у формі гранул 

з високим умістом лупуліну; лупулін" 

01.28.20-

00.29 
Хмелю • Шишки # подрібнені, розмелені чи у формі гранул, 

інші 

01.41 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.1 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива 

01.41.10 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива 

01.41.10-

00.00 
Худоба • # велика рогата молочних порід, жива 

01.42 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

сперма 

01.42.1 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, живі 

01.42.11 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 

живі 



01.42.11-

00.00 
Худоба • # велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 

живі 

01.41 Худоби • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 

молоко великої рогатої # молочних порід 

01.41.2 Худоби • Молоко великої рогатої # молочних порід, сире 

01.41.20 Худоби • Молоко великої рогатої # молочних порід, сире 

01.41.20-

00.00 
Худоби • Молоко великої рогатої # молочних порід, сире 

01.42.2 Худоби • Сперма великої рогатої # та буйволів 

01.42.12 Худоби • Молодняк великої рогатої # та буйволів, живий 

01.42.12-

00.00 
Худоби • Молодняк великої рогатої # та буйволів, живий 

01.42.20 Худоби • Сперма великої рогатої # та буйволів 

01.42.20-

00.00 
Худоби • Сперма великої рогатої # та буйволів 

01.49.3 Хутрових • Шкури # тварин, сирі, і різноманітні сирі шкури та 

шкурки 

01.49.31 Хутрових • Шкури # тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.31-

00.00 
Хутрових • Шкури # тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.13.13 Цвітна • Капуста # та капуста броколі 

01.13.13-

00.00 
Цвітна • Капуста # та капуста броколі 

01.47.14 Цесарки • Качки та #, живі 

01.47.14-

00.00 
Цесарки • Качки та #, живі 

01.3 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10-

00.00 
Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.13.43 Цибуля • # 

01.13.43-

00.00 
Цибуля • # 



01.13.44 Цибуля-порей • # та інші цибулинні овочі 

01.13.44-

00.00 
Цибуля-порей • # та інші цибулинні овочі 

01.13.15 Цикорій • # 

01.13.15-

00.00 
Цикорій • # 

01.23 Цитрусових • Плоди # культур 

01.23.1 Цитрусових • Плоди # культур 

01.23.19 Цитрусових • Плоди # культур інші 

01.23.19-

00.00 
Цитрусових • Плоди # культур інші 

02.30.3 Цілей • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних # 

02.30.30 Цілей • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних # 

02.30.30-

00.00 
Цілей • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних # 

01.28.3 Цілях • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних # 

01.28.30 Цілях • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних # 

01.28.30-

00.00 
Цілях • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних # 

01.14 Цукрова • Тростина # 

01.14.1 Цукрова • Тростина # 

01.14.10 Цукрова • Тростина # 

01.14.10-

00.00 
Цукрова • Тростина # 

01.13.7 Цукрових • Буряки цукрові та насіння # буряків 

01.13.72 Цукрових • Насіння # буряків 

01.13.72-

00.00 
Цукрових • Насіння # буряків 

01.19.31 Цукрових • Насіння буряків (крім насіння # буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-

00.00 
Цукрових • Насіння буряків (крім насіння # буряків), насіння 

кормових рослин 

01.25 Чагарників • Плоди та горіхи дерев і #, інші 



01.25.9 Чагарників • Плоди дерев і #, інші, н. в. і. у. 

01.25.90 Чагарників • Плоди дерев і #, інші, н. в. і. у. 

01.25.90-

00.00 
Чагарників • Плоди дерев і #, інші, н. в. і. у. 

01.13.42 Часник • # 

01.13.42-

00.00 
Часник • # 

02.30.3 Частини • # рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30 Частини • # рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30-

00.00 
Частини • # рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

01.27.12 Чаю • Листя # 

01.27.12-

00.00 
Чаю • Листя # 

01.49.13 Черепахи • Рептилії (зокрема змії та #), яких розводять на 

фермах, живі 

01.49.13-

00.00 
Черепахи • Рептилії (зокрема змії та #), яких розводять на 

фермах, живі 

03.00.61 Черепашки • Корали й подібна продукція, # молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-

00.00 
Черепашки • Корали й подібна продукція, # молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

02.30.11 Чикл • Балата, гутаперча, гваюла, # і подібні природні 

смоли 

02.30.11-

00.00 
Чикл • Балата, гутаперча, гваюла, #, і подібні природні 

смоли 

01.28.12 Чілійський • Перець стручковий # та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.12-

00.00 
Чілійський • Перець стручковий # та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

02.30.12 Шелак • #, бальзами та інші природні смоли й живиці 

02.30.12-

00.00 
Шелак • #, бальзами та інші природні смоли й живиці 

01.28.2 Шишки • # хмелю 

01.28.20 Шишки • # хмелю 

01.28.20-

00.10 
Шишки • # хмелю неподрібнені, нерозмелені чи неспресовані 



01.28.20-

00.20 
Шишки • "# хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул; 

лупулін" 

01.28.20-

00.21 
Шишки • "# хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул з 

високим умістом лупуліну; лупулін" 

01.28.20-

00.29 
Шишки • # хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул, 

інші 

01.49.31 Шкур • Шкури хутрових тварин, сирі, крім # ягнят 

01.49.31-

00.00 
Шкур • Шкури хутрових тварин, сирі, крім # ягнят 

01.49.3 Шкури • # хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі шкури 

та шкурки 

01.49.3 Шкури • Шкури хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі # 

та шкурки 

01.49.31 Шкури • # хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.31-

00.00 
Шкури • # хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.32 Шкури • # ягнят, сирі (смушки) 

01.49.32-

00.00 
Шкури • # ягнят, сирі (смушки) 

01.49.39 Шкури • # тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.49.39-

00.00 
Шкури • # тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.49.3 Шкурки • Шкури хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі 

шкури та # 

01.49.25 Шовкопряда • Кокони #, придатні для намотування 

01.49.25-

00.00 
Шовкопряда • Кокони #, придатні для намотування 

01.13.16 Шпинат • # 

01.13.16-

00.00 
Шпинат • # 

01.24.1 Яблука • # 

01.24.10 Яблука • # 

01.24.10-

00.00 
Яблука • # 

01.49.31 Ягнят • Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур # 

01.49.31-

00.00 
Ягнят • Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур # 

01.49.32 Ягнят • Шкури #, сирі (смушки) 



01.49.32-

00.00 
Ягнят • Шкури #, сирі (смушки) 

01.25.1 Ягоди • # та плоди рослин роду Vaccinium 

01.25.19 Ягоди • # та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-

00.00 
Ягоди • # та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.28.14 Ягоди • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, # ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Ягоди • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, # ялівцю, 

необроблені 

01.47 Яйця • Птиця свійська жива та # 

01.47.2 Яйця • # у шкаралупі, свіжі 

01.47.21 Яйця • # курячі у шкаралупі, свіжі 

01.47.21-

00.00 
Яйця • # курячі у шкаралупі, свіжі 

01.47.22 Яйця • # іншої птиці у шкаралупі, свіжі 

01.47.22-

00.00 
Яйця • # іншої птиці у шкаралупі, свіжі 

01.47.23 Яйця • # для інкубації 

01.47.23-

00.00 
Яйця • # для інкубації 

01.28.14 Ялівцю • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди #, 

необроблені 

01.28.14-

00.00 
Ялівцю • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди #, 

необроблені 

01.11.3 Ячмінь • #, жито й овес 

01.11.31 Ячмінь • # 

01.11.31-

00.00 
Ячмінь • # 

 

 

Секція B 

(див. окремо в базі) 

  

  

 


