
Продовження Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 

(Секцію A Класифікації продукції та послуг див. окремо в базі) 

Секція B 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція B ПРОДУКЦІЯ ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН І 

РОЗРОБЛЯННЯ КАР'ЄРІВ 

  

05 Вугілля кам'яне та буре вугілля (лігніт)   

05.1 Вугілля кам'яне   

05.10 Вугілля кам'яне   

05.10.1 Вугілля кам'яне   

05.10.10 Вугілля кам'яне   

05.10.10-

00.00 

Вугілля кам'яне 2701 11 

2701 12 

2701 19 00 00 

05.2 Вугілля буре (лігніт)   

05.20 Вугілля буре (лігніт)   

05.20.1 Вугілля буре (лігніт)   

05.20.10 Вугілля буре (лігніт)   

05.20.10-

00.00 

Вугілля буре (лігніт) 2702 10 00 00 

06 Нафта сира та природний газ   

06.1 Нафта сира   

06.10 Нафта сира   

06.10.1 Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

мінералів 

  

06.10.10 Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

мінералів 

  

06.10.10-

00.00 

Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

мінералів 

2709 00 

06.10.2 Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні 

пісковики 

  

06.10.20 Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні 

пісковики 

  

06.10.20-

00.00 

Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні пісковики 2714 10 00 00 

06.2 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   



06.20.10 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20.10-

00.00 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 2711 11 00 00 

2711 21 00 00 

07 Руди металеві   

07.1 Руди залізні   

07.10 Руди залізні   

07.10.1 Руди залізні   

07.10.10 Руди залізні   

07.10 10-

00.00 

Руди залізні 2601 11 00 

2601 12 00 

07.2 Руди кольорових металів   

07.21 Руди уранові та торієві   

07.21.1 Руди уранові та торієві   

07.21.10 Руди уранові та торієві   

07.21.10-

00.00 

Руди уранові та торієві 2612 

07.29 Руди та концентрати кольорових металів; інші   

07.29.1 Руди та концентрати кольорових металів, інші   

07.29.11 Руди та концентрати мідні   

07.29.11-

00.00 

Руди та концентрати мідні 2603 00 00 00 

07.29.12 Руди та концентрати нікелеві   

07.29.12-

00.00 

Руди та концентрати нікелеві 2604 00 00 00 

07.29.13 Руди та концентрати алюмінієві   

07.29 13-

00.00 

Руди та концентрати алюмінієві 2606 00 00 00 

07.29.14 Руди та концентрати дорогоцінних металів   

07.29.14-

00.00 

Руди та концентрати дорогоцінних металів 2616 

07.29.15 Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні   

07.29.15-

00.00 

Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні 2607 00 00 00 

2608 00 00 00 

2609 00 00 00 

07.29.19 Руди та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у.   

07.29.19-

00.00 

Руди та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у. 2602 00 00 00 

2605 00 00 00 

2610 00 00 00 

2611 00 00 00 

2613 26 14 00 

2615 



2617 

08 Продукція добування корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, інша 

  

08.1 Камінь, пісок і глина   

08.11 Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, 

крейда та сланець 

  

08.11.1 Камінь декоративний чи будівельний   

08.11.11 Мармур та інші вапнякові камені для декорування чи 

будівництва 

  

08.11.11-

33.00 

Мармур і травертин, необроблені або начорно оброблені 2515 11 00 

08.11.11-

36.00 

Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи квадратні 

блоки або плити 

2515 12 20 

2515 12 50 

2515 12 90 

08.11.11-

50.00 

Екаусин та інші вапнякові камені для монументів чи 

будівництва з позірною питомою вагою не менше ніж 2,5 

2515 20 00 

08.11.12 Граніт, пісковик та інший декоративний чи 

будівельний камінь 

  

08.11.12-

33.00 

Граніт, необроблений або начорно оброблений 2516 11 00 

08.11.12-

36.00 

Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) блоки 

або плити 

2516 12 10 

2516 12 90 

08.11.12-

50.00 

Пісковик 2516 20 00 

08.11.12-

90.00 

Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для монументів 

чи будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише 

розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів чи 

будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 2,5, а 

також крім граніту та пісковику) 

2506 20 00 

2516 90 00 

08.11.2 Вапняк і гіпс   

08.11.20 Вапняк і гіпс   

08.11.20-

30.00 

Гіпс і ангідрит 2520 10 00 00 

08.11.20-

50.00 

Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, що 

його використовують для виготовлення вапна чи цементу 

(крім заповнювача з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

2521 00 00 00 

08.11.3 Крейда та некальцинований доломіт   

08.11.30 Крейда та некальцинований доломіт   

08.11.30-

10.00 

Крейда 2509 00 00 00 

08.11.30-

30.00 

Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

2518 10 00 00 



агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як інші 

види баласту) 

08.11.4 Сланець   

08.11.40 Сланець   

08.11.40-

00.00 

Сланець 2514 00 00 00 

08.12 Гравій, пісок, глина та каолін   

08.12.1 Гравій та пісок   

08.12.11 Піски природні   

08.12.11-

50.00 

Піски кремнеземні (піски кварцові чи піски для 

промисловості) 

2505 10 00 00 

08.12.11-

90.00 

Піски будівельні, зокрема піски глинисті; піски каолінові; 

піски польовошпатові (крім пісків кремнеземних, пісків 

металоносних) 

2505 90 00 00 

08.12.12 Гранули, дрібняк і порошок; галька, гравій   

08.12.12-

10.00 

Гравій, галька, використовувані як наповнювач до бетону, 

як баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння 

2517 10 10 00 

08.12.12-

30.00 

Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

2517 10 20 00 

2517 10 80 00 

08.12.12-

50.00 

Гранули, дрібняк і порошок з мармуру 2517 41 00 00 

08.12.12-

90.00 

Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для монументів 

2517 49 00 00 

08.12.13 Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

  

08.12.13-

00.00 

Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з умістом 

або без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

2517 20 00 00 

08.12.2 Глина та каолін   

08.12.21 Каолін та інші каолінові глини   

08.12.21-

40.00 

Каолін 2507 00 20 

08.12.21-

60.00 

Глини каолінові, інші 2507 00 80 

08.12.22 Глини, інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі 

шамотні чи динасові 

  

08.12.22-

10.00 

Бентоніт 2508 10 00 00 



08.12.22-

30.00 

Глини вогнетривкі 2508 10 00 00 

08.12.22-

50.00 

Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва (крім 

бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та глин 

каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі 

шамотні чи динасові 

2508 40 00 00 

2508 50 00 00 

2508 60 00 00 

2508 70 00 00 

08.9 Продукція добування корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

  

08.91 Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив 

  

08.91.1 Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив 

  

08.91.11 Фосфати кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві 

природні 

  

08.91.11-

00.00 

Фосфати кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 2510 

08.91.12 Пірит необпалений; сірка необроблена чи нерафінована   

08.91.12-

00.00 

Пірит необпалений; сірка необроблена чи нерафінована 2502 00 00 00 

2503 00 10 00 

08.91.19 Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив, інші 

  

08.91.19-

00.00 

Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив, інші 

2511 

2528 

2529 21 00 00 

2529 22 00 00 

2530 20 00 00 

2530 90 

08.92 Торф   

08.92.1 Торф   

08.92.10 Торф   

08.92.10-

00.00 

Торф 2703 00 00 00 

08.93 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини 

  

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини 

  

08.93.10 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини 

  

08.93.10-

00.00 

Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини 

2501 00 10 00 

2501 00 31 00 

2501 00 51 00 

2501 00 99 00 

08.99 Продукція гірничодобувної промисловості та 

розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у. 

  



08.99.1 Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 

породи 

  

08.99.10 Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 

породи 

  

08.99.10-

00.00 

Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи 2714 90 00 00 

08.99.2 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали; інші мінерали 

  

08.99.21 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

  

08.99.21-

00.00 

Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

7102 10 00 00 

7102 31 00 00 

7103 10 00 00 

08.99.22 Алмази промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

  

08.99.22-

00.00 

Алмази промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

2513 10 00 00 

2513 20 00 00 

7102 21 00 00 

08.99.29 Мінерали, інші   

08.99.29-

00.00 

Мінерали, інші 2504 10 00 

2504 90 00 

2506 10 00 00 

2512 00 00 00 

251910 00 00 

2519 90 

2524 10 00 

2524 90 00 

2525 10 00 

2525 20 00 

2525 30 00 

2526 10 00 

2526 20 00 

2529 10 00 

2529 30 00 

2530 10 10 

2530 10 90 

2621 90 00 

09 Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

  

09.1 Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного газу 

  

09.10 Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного газу 

  



09.10.1 Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного газу 

  

09.10.11 Буріння для добування нафти та природного газу   

09.10.11-

00.00 

Буріння для добування нафти та природного газу   

09.10.12 Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 

послуги для добування нафти та природного газу 

  

09.10.12-

00.00 

Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

  

09.10.13 Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх надають 

на місці добування 

  

09.10.13-

00.00 

Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх надають на 

місці добування 

  

09.9 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

  

09.90 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

  

09.90.1 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

  

09.90.11 Послуги допоміжні щодо добування кам'яного вугілля   

09.90.11-

00.00 

Послуги допоміжні щодо добування кам'яного вугілля   

09.90.19 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

  

09.90.19-

00.00 

Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

  

 

 

Абетковий покажчик до секції B 

08.11.30-

30.00 
Агломерованого • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, # доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.99.2 Алмази • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, # 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали; інші мінерали" 



08.99.22 Алмази • "# промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Алмази • "# промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.21 Алмазів • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім # 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Алмазів • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім # 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.11.20-

30.00 
Ангідрит • Гіпс і # 

08.12.22 Андалузит • "Глини інші, #, кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні 

чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Андалузит • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); #, кіаніт і силіманіт; муліт; 

землі шамотні чи динасові" 

08.99.1 Асфальт • "Бітум і # природні; асфальтити та асфальтові породи" 

08.99.10 Асфальт • "Бітум і # природні; асфальтити та асфальтові породи" 

08.99.10-

00.00 
Асфальт • "Бітум і # природні; асфальтити та асфальтові породи" 

08.99.1 Асфальтити • "Бітум і асфальт природні; # та асфальтові породи" 

08.99.10 Асфальтити • "Бітум і асфальт природні; # та асфальтові породи" 

08.99.10-

00.00 
Асфальтити • "Бітум і асфальт природні; # та асфальтові породи" 

08.11.12-

90.00 
Базальт • Порфір, #, кварцити та інший камінь для монументів чи 

будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише 

розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів 

чи будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 

2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.12.12-

90.00 
Базальт • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; #; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.12.12-

10.00 
Баласт • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як # для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і 

подрібнене каміння" 

08.11.30-

30.00 
Баласту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 



доломіту для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій, або як інші види #) 

08.12.12-

10.00 
Баласту • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види #; щебінь і 

подрібнене каміння" 

08.12.22-

10.00 
Бентоніт • # 

08.12.22-

50.00 
Бентоніту • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім #, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та 

глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; 

землі шамотні чи динасові" 

08.12.12-

10.00 
Бетону • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до #, 

як баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.12.12-

30.00 
Бетону • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач #, 

як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.99.1 Бітум • "# і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 

породи" 

08.99.10 Бітум • "# і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 

породи" 

08.99.10-

00.00 
Бітум • "# і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 

породи" 

06.10.1 Бітумінозних • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з # мінералів 

06.10.10 Бітумінозних • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з # мінералів 

06.10.10-

00.00 
Бітумінозних • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з # мінералів 

08.11.11-

36.00 
Блоки • Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи 

квадратні # або плити 

08.11.12-

36.00 
Блоки • Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) # 

або плити 

08.11.30-

30.00 
Блоки • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні # або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій, або як інші види баласту) 

08.12.12-

30.00 
Бруковий • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як # камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 



08.11 Будівельний • Камінь декоративний чи #, вапняк, гіпс, крейда та 

сланець 

08.11.1 Будівельний • Камінь декоративний чи # 

08.11.12 Будівельний • Граніт, пісковик та інший декоративний чи # камінь 

08.12.12-

30.00 
Будівельного • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого # 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.11.11 Будівництва • Мармур та інші вапнякові камені для декорування чи # 

08.11.11-

50.00 
Будівництва • Екаусин та інші вапнякові камені для монументів чи # з 

позірною питомою вагою не менше ніж 2,5 

08.11.12-

90.00 
Будівництва • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи #, необроблений, начорно оброблений, 

лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою вагою 

більше ніж 2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.12-

90.00 
Будівництва • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи # з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.12.13 Будівництва • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 

подрібненого каміння, для # 

08.12.13-

00.00 
Будівництва • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 

подрібненого каміння, для # 

08.12.22-

50.00 
Будівництва • "Глини та породи глинисті звичайні, для # (крім 

бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та 

глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; 

землі шамотні чи динасові" 

05 Буре • Вугілля кам'яне та # вугілля (лігніт) 

05.2 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20.1 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20.10 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20.10-

00.00 
Буре • Вугілля # (лігніт) 

09.10.12 Бурильних • Монтування, ремонтування та демонтування # 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.12- Бурильних • Монтування, ремонтування та демонтування # 



00.00 установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.11 Буріння • # для добування нафти та природного газу 

09.10.11-

00.00 
Буріння • # для добування нафти та природного газу 

08.11.20-

50.00 
Вапна • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення # чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 

штучного вапнякового каменю) 

08.11 Вапняк • Камінь декоративний чи будівельний, #, гіпс, крейда та 

сланець 

08.11.2 Вапняк • # і гіпс 

08.11.20 Вапняк • # і гіпс 

08.11.20-

50.00 
Вапняк • Флюс вапняковий, # та інший вапняковий камінь, що 

його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 

штучного вапнякового каменю) 

08.11.20-

50.00 
Вапняковий • Флюс #, вапняк та інший вапняковий камінь, що його 

використовують для виготовлення вапна чи цементу 

(крім заповнювача з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

08.11.20-

50.00 
Вапняковий • Флюс вапняковий, вапняк та інший # камінь, що його 

використовують для виготовлення вапна чи цементу 

(крім заповнювача з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

08.11.12-

90.00 
Вапнякового • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім # каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою вагою 

більше ніж 2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.20-

50.00 
Вапнякового • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 

штучного # каменю) 

08.11.20-

50.00 
Вапняку • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого # та штучного 

вапнякового каменю) 

5.20.11-

00.00 
Взуття • # водонепроникне, з гумовим чи пластмасовим верхом, 

крім взуття з захисною металевою пластинкою 

08.11.20-

50.00 
Виготовлення • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для # вапна чи цементу (крім 

заповнювача з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

08.11.30- Види • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 



30.00 розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій, або як інші # баласту) 

08.12.12-

10.00 
Види • Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші # баласту, щебінь і 

подрібнене каміння 

08.91 Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив 

08.91.1 Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив 

08.91.19 Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив, інші 

08.91.19-

00.00 
Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив, інші 

08.12.13 Відходів • Суміші шлаку й подібних промислових #, з умістом або 

без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Відходів • Суміші шлаку й подібних промислових #, з умістом або 

без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

08.12.22-

50.00 
Вогнетривкої • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини #, глин здутих, каоліну та глин 

каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі 

шамотні чи динасові" 

08.93 Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 

розчини" 

08.93.1 Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 

розчини" 

08.93.10 Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 

розчини" 

08.93.10-

00.00 
Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 

розчини" 

05 Вугілля • # кам'яне та буре вугілля (лігніт) 

05 Вугілля • Вугілля кам'яне та буре # (лігніт) 

05.1 Вугілля • # кам'яне 

05.2 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.10 Вугілля • # кам'яне 

05.10.1 Вугілля • # кам'яне 

05.10.10 Вугілля • # кам'яне 

05.10.10-

00.00 
Вугілля • # кам'яне 



05.20 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.20.1 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.20.10 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.20.10-

00.00 
Вугілля • # буре (лігніт) 

09.90.11 Вугілля • Послуги допоміжні щодо добування кам'яного # 

09.90.11-

00.00 
Вугілля • Послуги допоміжні щодо добування кам'яного # 

06.2 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20.1 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20.10 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20.10-

00.00 
Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

09.1 Газу • Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного # 

09.10 Газу • Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного # 

09.10.1 Газу • Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного # 

09.10.11 Газу • Буріння для добування нафти та природного # 

09.10.11-

00.00 
Газу • Буріння для добування нафти та природного # 

09.10.12 Газу • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного # 

09.10.12-

00.00 
Газу • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного # 

09.10.13 Газу • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного # для транспортування, що їх надають на 

місці добування 

09.10.13-

00.00 
Газу • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного # для транспортування, що їх надають на 

місці добування 

08.12.12 Галька • "Гранули, дрібняк і порошок; #, гравій" 

08.12.12-

10.00 
Галька • "Гравій, #, використовувані як наповнювач до бетону, 

як баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.12.12- Гальки • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 



30.00 бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, #, щебеню та подрібненого 

каміння) 

08.12.13 Гальки • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту #, гравію, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Гальки • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту #, гравію, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

08.11 Гіпс • Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, #, крейда 

та сланець 

08.11.2 Гіпс • Вапняк і # 

08.11.20 Гіпс • Вапняк і # 

08.11.20-

30.00 
Гіпс • # і ангідрит 

08.99 Гірничодобувної • Продукція # промисловості та розробляння кар'єрів, 

інша, н. в. і. у. 

08.12.22-

50.00 
Глин • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, # здутих, каоліну 

та глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; 

муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Глин • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та # каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; 

муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.1 Глина • Камінь, пісок і # 

08.12 Глина • Гравій, пісок, # та каолін 

08.12.2 Глина • # та каолін 

08.12.21 Глини • Каолін та інші каолінові # 

08.12.21-

60.00 
Глини • # каолінові, інші 

08.12.22 Глини • "# інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт, землі 

шамотні чи динасові" 

08.12.22-

30.00 
Глини • # вогнетривкі 

08.12.22-

50.00 
Глини • "# та породи глинисті звичайні, для будівництва (крім 

бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та 

глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; 

землі шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Глини • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, # вогнетривкої, глин здутих, каоліну та 

глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; 

землі шамотні чи динасові" 



08.12 Гравій • #, пісок, глина та каолін 

08.12.1 Гравій • # та пісок 

08.12.12 Гравій • "Гранули, дрібняк і порошок; галька, #" 

08.12.12-

10.00 
Гравій • "#, галька, використовувані як наповнювач до бетону, 

як баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.12.12-

30.00 
Гравію • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім #, гальки, щебеню та подрібненого 

каміння) 

08.12.13 Гравію • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, #, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Гравію • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, #, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

08.99.2 Гранат • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, # 

природний та інші природні абразивні матеріали, інші 

мінерали" 

08.99.22 Гранат • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, # природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Гранат • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, # природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.11.12 Граніт • #, пісковик та інший декоративний чи будівельний 

камінь 

08.11.12-

33.00 
Граніт • #, необроблений або начорно оброблений 

08.11.12-

36.00 
Граніт • #, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) блоки 

або плити 

08.12.12-

90.00 
Граніт • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; #; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.11.12-

90.00 
Граніту • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2, 5, а також крім # та 

пісковику) 

08.12.12 Гранули • "#, дрібняк і порошок; галька, гравій" 



08.12.12-

50.00 
Гранули • #, дрібняк і порошок з мармуру 

08.12.12-

90.00 
Гранули • "#, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.99.21 Грубосформоване • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або # 

08.99.21-

00.00 
Грубосформоване • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або # 

08.11 Декоративний • Камінь # чи будівельний, вапняк, гіпс, крейда та 

сланець 

08.11.1 Декоративний • Камінь # чи будівельний 

08.11.12 Декоративний • Граніт, пісковик та інший # чи будівельний камінь 

08.11.11 Декорування • Мармур та інші вапнякові камені для # чи будівництва 

09.10.12 Демонтування • Монтування, ремонтування та # бурильних установок, 

пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти 

та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Демонтування • Монтування, ремонтування та # бурильних установок, 

пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти 

та природного газу 

08.91 Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва # 

08.91.1 Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва # 

08.91.19 Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

#, інші 

08.91.19-

00.00 
Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

#, інші 

08 Добування • Продукція # корисних копалин і розробляння кар'єрів, 

інша 

08.9 Добування • Продукція # корисних копалин і розробляння кар'єрів, 

н. в. і. у. 

09 Добування • Послуги допоміжні щодо # корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.1 Добування • Послуги допоміжні щодо # нафти та природного газу 

09.9 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.10 Добування • Послуги допоміжні щодо # нафти та природного газу 

09.10.1 Добування • Послуги допоміжні щодо # нафти та природного газу 

09.10.11 Добування • Буріння для # нафти та природного газу 

09.10.11-

00.00 
Добування • Буріння для # нафти та природного газу 



09.10.12 Добування • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для # 

нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Добування • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для # 

нафти та природного газу 

09.10.13 Добування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх надають 

на місці # 

09.10.13-

00.00 
Добування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх надають 

на місці # 

09.90 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90.1 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90.11 Добування • Послуги допоміжні щодо # кам'яного вугілля 

09.90.11-

00.00 
Добування • Послуги допоміжні щодо # кам'яного вугілля 

09.90.19 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

08.11.3 Доломіт • Крейда та некальцинований # 

08.11.30 Доломіт • Крейда та некальцинований # 

08.11.30-

30.00 
Доломіт • #, необроблений, начорно оброблений або розрізаний 

на прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доломіту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого #, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доломіту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого # та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доломіту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 



(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого # для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доріг • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних # чи залізничних 

колій або як інші види баласту) 

08.12.12-

10.00 
Доріг • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних # чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і 

подрібнене каміння" 

08.99.2 Дорогоцінне • "Каміння # та напівдорогоцінне, алмази промислові, 

необроблені чи лише розпиляні, або грубосформовані; 

пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та 

інші природні абразивні матеріали; інші мінерали" 

08.99.21 Дорогоцінне • Каміння # та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Дорогоцінне • Каміння # та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

07.29.14 Дорогоцінних • Руди та концентрати # металів 

07.29.14-

00.00 
Дорогоцінних • Руди та концентрати # металів 

08.12.12 Дрібняк • "Гранули, # і порошок; галька, гравій" 

08.12.12-

50.00 
Дрібняк • Гранули, # і порошок з мармуру 

08.12.12-

90.00 
Дрібняк • "Гранули, # і порошок з травертину; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.12.12-

30.00 
Дроблений • Камінь #, використовуваний як наповнювач бетону, як 

бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.11.20-

50.00 
Дробленого • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з # вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

08.11.30-

30.00 
Дробленого • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, # доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 



інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Дробленого • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та # доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.11.11-

50.00 
Екаусин • # та інші вапнякові камені для монументів чи 

будівництва з позірною питомою вагою не менше ніж 

2,5 

08.12.12-

90.00 
Екаусин • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; #; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

5.1.21.20 Екіпажем • Послуги щодо оренди вантажних повітряних 

транспортних засобів з # 

08.12.12-

10.00 
Залізничних • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи # 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.1130-

30.00 
Залізничних • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи # колій, або 

як інші види баласту) 

08.11.20-

50.00 
Заповнювача • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім # з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

08.11.30-

30.00 
Заповнювача • Доломіт необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім # з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.91.11 Кальцію • Фосфати #, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11-

00.00 
Кальцію • Фосфати #, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.12.12-

10.00 
Каміння • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і 

подрібнене #" 

08.12.12-

30.00 
Каміння • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого #) 



08.12.13 Каміння • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 

подрібненого #, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Каміння • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 

подрібненого #, для будівництва 

08.99.2 Каміння • "# дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали; інші мінерали" 

08.99.21 Каміння • # дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Каміння • # дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.1 Камінь • #, пісок і глина 

08.11 Камінь • # декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, крейда та 

сланець 

08.11.1 Камінь • # декоративний чи будівельний 

08.11.12 Камінь • Граніт, пісковик та інший декоративний чи будівельний 

# 

08.11.12-

90.00 
Камінь • Порфір, базальт, кварцити та інший # для монументів 

чи будівництва, необроблений, начорно оброблений, 

лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою вагою 

більше ніж 2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.20-

50.00 
Камінь • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий #, що 

його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 

штучного вапнякового каменю) 

08.12.12-

30.00 
Камінь • # дроблений, використовуваний як наповнювач бетону, 

як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.12.12-

30.00 
Камінь • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий # і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.12.12-

90.00 
Камінь • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; пісковик та інший # для 

монументів" 

05 Кам'яне • Вугілля # та буре вугілля (лігніт) 

05.1 Кам'яне • Вугілля # 



05.10 Кам'яне • Вугілля # 

05.10.1 Кам'яне • Вугілля # 

05.10.10 Кам'яне • Вугілля # 

05.10.10-

00.00 
Кам'яне • Вугілля # 

09.90.11 Кам'яного • Послуги допоміжні щодо добування # вугілля 

09.90.11-

00.00 
Кам'яного • Послуги допоміжні щодо добування # вугілля 

08.12 Каолін • Гравій, пісок, глина та # 

08.12.2 Каолін • Глина та # 

08.12.21 Каолін • # та інші каолінові глини 

08.12.21-

40.00 
Каолін • # 

08 Кар'єрів • Продукція добування корисних копалин і розробляння 

#, інша 

08.9 Кар'єрів • Продукція добування корисних копалин і розробляння 

#, н. в. і. у. 

08.99 Кар'єрів • Продукція гірничодобувної промисловості та 

розробляння #, інша, н. в. і. у. 

09 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин 

і розробляння # 

09.9 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння # 

09.90 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння # 

09.90.1 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння # 

09.90.19 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння #, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння #, н. в. і. у. 

08.11.12-

90.00 
Кварцити • Порфір, базальт, # та інший камінь для монументів чи 

будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише 

розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів 

чи будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 

2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.12.22 Кіаніт • "Глини інші, андалузит, # і силіманіт; муліт; землі 

шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Кіаніт • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, # і силіманіт; 



муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.12.12-

10.00 
Колій • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних # або як інші види баласту; щебінь і 

подрібнене каміння" 

07.2 Кольорових • Руди # металів 

07.29 Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші 

07.29.1 Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші 

07.29.19 Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші, н. в. і. у. 

8.2.9 Комерційні • Послуги # допоміжні, н. в. і. у. 

07.25.12 Концентрати • Руди та # нікелеві 

07.29 Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші 

07.29.1 Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші 

07.29.11 Концентрати • Руди та # мідні 

07.29.11-

00.00 
Концентрати • Руди та # мідні 

07.29.12-

00.00 
Концентрати • Руди та # нікелеві 

07.29.13 Концентрати • Руди та # алюмінієві 

07.29.13-

00.00 
Концентрати • Руди та # алюмінієві 

07.29.14 Концентрати • Руди та # дорогоцінних металів 

07.29.14-

00.00 
Концентрати • Руди та # дорогоцінних металів 

07.29.15 Концентрати • Руди та # свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.15-

00.00 
Концентрати • Руди та # свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.19 Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

08 Копалин • Продукція добування корисних # і розробляння 

кар'єрів, інша 

08.9 Копалин • Продукція добування корисних # і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

09 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування корисних # і 

розробляння кар'єрів 

09.9 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних # і 



розробляння кар'єрів 

09.90 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних # і 

розробляння кар'єрів 

09.90.1 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних # і 

розробляння кар'єрів 

09.90.19 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних # і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних # і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

08 Корисних • Продукція добування # копалин і розробляння кар'єрів, 

інша 

08.9 Корисних • Продукція добування # копалин і розробляння кар'єрів, 

н. в. і. у. 

09 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування # копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.9 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90.1 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90.19 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # копалин і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # копалин і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

08.99.2 Корунд • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; # природний, гранат 

природний та інші природні абразивні матеріали; інші 

мінерали" 

08.99.22 Корунд • "Алмази промислові; пемза; наждак; # природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Корунд • "Алмази промислові; пемза; наждак; # природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.11 Крейда • Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, # та 

сланець 

08.11.3 Крейда • # та некальцинований доломіт 

08.11.30 Крейда • # та некальцинований доломіт 

08.11.30-

10.00 
Крейда • # 



05 Лігніт • Вугілля кам'яне та буре вугілля (#) 

05.2 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20.1 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20.10 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20.10-

00.00 
Лігніт • Вугілля буре (#) 

08.11.11 Мармур • # та інші вапнякові камені для декорування чи 

будівництва 

08.11.11-

33.00 
Мармур • # і травертин, необроблені або начорно оброблені 

08.11.11-

36.00 
Мармур • # і травертин, розрізані на прямокутні чи квадратні 

блоки або плити 

08.12.12-

50.00 
Мармуру • Гранули, дрібняк і порошок з # 

08.99.2 Матеріали • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні #; інші 

мінерали" 

08.99.22 Матеріали • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 

абразивні #" 

08.99.22-

00.00 
Матеріали • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 

абразивні #" 

07.2 Металів • Руди кольорових # 

07.29 Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші 

07.29.1 Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші 

07.29.14 Металів • Руди та концентрати дорогоцінних # 

07.29.14-

00.00 
Металів • Руди та концентрати дорогоцінних # 

07.29.19 Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші, н. в. і. у. 

08.91 Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва добрив 

08.91.1 Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва добрив 

08.91.19 Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва добрив, 

інші 

08.91.19- Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва добрив, 



00.00 інші 

08.99.2 Мінерали • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали; інші #" 

08.99.29 Мінерали • # інші 

08.99.29-

00.00 
Мінерали • # інші 

06.10.1 Мінералів • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

# 

06.10.10 Мінералів • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

# 

06.10.10-

00.00 
Мінералів • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

#  

09.10.12 Монтування • #, ремонтування та демонтування бурильних установок, 

пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти 

та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Монтування • #, ремонтування та демонтування бурильних установок, 

пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти 

та природного газу 

08.11.11-

50.00 
Монументів • Екаусин та інші вапнякові камені для # чи будівництва 

з позірною питомою вагою не менше ніж 2,5 

08.11.12-

90.00 
Монументів • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для # чи 

будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише 

розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів 

чи будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 

2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.12-

90.00 
Монументів • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для # чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.12.12-

90.00 
Монументів • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; пісковик та інший камінь для #" 

08.93 Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 

розчини" 

08.93.1 Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 

розчини" 

08.93.10 Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 

розчини" 

08.93.10-

00.00 
Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 

розчини" 



08.11.30-

30.00 
Мостіння • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для # шосейних доріг чи залізничних колій, 

або як інші види баласту) 

08.12.12-

10.00 
Мостіння • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для # шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.12.22 Муліт • "Глини інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; #; землі 

шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Муліт • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт і 

силіманіт; #; землі шамотні чи динасові" 

08.99.2 Наждак • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; #; корунд природний, гранат 

природний та інші природні абразивні матеріали; інші 

мінерали" 

08.99.22 Наждак • "Алмази промислові; пемза; #; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Наждак • "Алмази промислові; пемза; #; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.2 Напівдорогоцінне • "Каміння дорогоцінне та #, алмази промислові, 

необроблені чи лише розпиляні, або грубосформовані; 

пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та 

інші природні абразивні матеріали; інші мінерали" 

08.99.21 Напівдорогоцінне • Каміння дорогоцінне та # (крім алмазів промислових), 

необроблене чи лише розпиляне, або грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Напівдорогоцінне • Каміння дорогоцінне та # (крім алмазів промислових), 

необроблене чи лише розпиляне, або грубосформоване 

08.12.12-

10.00 
Наповнювач • "Гравій, галька, використовувані як # до бетону, як 

баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.12.12-

30.00 
Наповнювач • Камінь дроблений, використовуваний як # бетону, як 

бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.93 Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.1 Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 



розчини" 

08.93.10 Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.10-

00.00 
Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 

розчини" 

09.1 Нафти • Послуги допоміжні щодо добування # та природного 

газу 

09.10 Нафти • Послуги допоміжні щодо добування # та природного 

газу 

09.10.1 Нафти • Послуги допоміжні щодо добування # та природного 

газу 

09.10.11 Нафти • Буріння для добування # та природного газу 

09.10.11-

00.00 
Нафти • Буріння для добування # та природного газу 

09.10.12 Нафти • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування # та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Нафти • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування # та природного газу 

06.10.1 Нафтопродукти • Нафта та # сирі, одержані з бітумінозних мінералів 

06.10.10 Нафтопродукти • Нафта та # сирі, одержані з бітумінозних мінералів 

06.10.10-

00.00 
Нафтопродукти • Нафта та # сирі, одержані з бітумінозних мінералів 

08.11.11-

33.00 
Начорно • Мармур і травертин, необроблені або # оброблені 

08.11.12-

33.00 
Начорно • Граніт, необроблений або # оброблений 

08.11.12-

90.00 
Начорно • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, # 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2, 5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Начорно • Доломіт, необроблений, # оброблений або розрізаний 

на прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.11.3 Некальцинований • Крейда та # доломіт 

08.11.30 Некальцинований • Крейда та # доломіт 



08.91.12 Необпалений • "Пірит #; сірка необроблена чи нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Необпалений • "Пірит #; сірка необроблена чи нерафінована" 

08.91.12 Необроблена • "Пірит необпалений; сірка # чи нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Необроблена • "Пірит необпалений; сірка # чи нерафінована" 

08.99.21 Необроблене • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), # чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Необроблене • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), # чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.11.12-

33.00 
Необроблений • Граніт, # або начорно оброблений 

08.11.12-

90.00 
Необроблений • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, #, начорно оброблений, 

лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою вагою 

більше ніж 2, 5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Необроблений • Доломіт, #, начорно оброблений або розрізаний на 

прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.91.12 Нерафінована • "Пірит необпалений; сірка необроблена чи #" 

08.91.12-

00.00 
Нерафінована • "Пірит необпалений; сірка необроблена чи #" 

08.11.12-

33.00 
Оброблений • Граніт, необроблений або начорно # 

08.11.12-

90.00 
Оброблений • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно #, 

лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою вагою 

більше ніж 2, 5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Оброблений • Доломіт, необроблений, начорно # або розрізаний на 

прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08.99.2 Пемза • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані, #; наждак; корунд природний, гранат 

природний та інші природні абразивні матеріали; інші 



мінерали" 

08.99.22 Пемза • "Алмази промислові; #; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Пемза • "Алмази промислові; #; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.91.12 Пірит • "# необпалений; сірка необроблена чи нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Пірит • "# необпалений; сірка необроблена чи нерафінована" 

08.12.11 Піски • # природні 

08.12.11-

50.00 
Піски • # кремнеземні (піски кварцові чи піски для 

промисловості) 

08.12.11-

50.00 
Піски • Піски кремнеземні (# кварцові чи піски для 

промисловості) 

08.12.11-

50.00 
Піски • Піски кремнеземні (піски кварцові чи # для 

промисловості) 

08.12.11-

90.00 
Піски • "# будівельні, зокрема піски глинисті; піски каолінові; 

піски польовошпатові (крім пісків кремнеземних, пісків 

металоносних)" 

08.12.11-

90.00 
Піски • "Піски будівельні, зокрема # глинисті; піски каолінові; 

піски польовошпатові (крім пісків кремнеземних, пісків 

металоносних)" 

08.12.11-

90.00 
Піски • "Піски будівельні, зокрема піски глинисті; # каолінові; 

піски польовошпатові (крім пісків кремнеземних, пісків 

металоносних)" 

08.12.11-

90.00 
Піски • "Піски будівельні, зокрема піски глинисті; піски 

каолінові; # польовошпатові (крім пісків кремнеземних, 

пісків металоносних)" 

08.11.12 Пісковик • Граніт, # та інший декоративний чи будівельний камінь 

08.11.12-

50.00 
Пісковик • # 

08.12.12-

90.00 
Пісковик • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; # та інший камінь для 

монументів" 

06.10.2 Пісковики • Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні # 

06.10.20 Пісковики • Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні # 

06.10.20-

00.00 
Пісковики • Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні # 

08.1 Пісок • Камінь, # і глина 

08.12 Пісок • Гравій, #, глина та каолін 



08.12.1 Пісок • Гравій та # 

08.11.11-

36.00 
Плити • Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи 

квадратні блоки або # 

08.11.12-

36.00 
Плити • Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) 

блоки або # 

08.11.30-

30.00 
Плити • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або # 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій, або як інші види баласту) 

08.12.12-

10.00 
Подрібнене • "Гравій галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і # 

каміння" 

08.12.12-

30.00 
Подрібненого • Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та # 

каміння) 

08.12.13 Подрібненого • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та # 

каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Подрібненого • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та # 

каміння, для будівництва 

08.12.22-

50.00 
Породи • "Глини та # глинисті звичайні, для будівництва (крім 

бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та 

глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; 

землі шамотні чи динасові" 

08.99.1 Породи • "Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові #" 

08.99.10 Породи • "Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові #" 

08.99.10-

00.00 
Породи • "Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові #" 

08.12.12 Порошок • "Гранули, дрібняк і #; галька, гравій" 

08.12.12-

50.00 
Порошок • Гранули, дрібняк і # з мармуру 

08.12.12-

90.00 
Порошок • "Гранули, дрібняк і # з травертину; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.11.12-

90.00 
Порфір • #, базальт, кварцити та інший камінь для монументів чи 

будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише 

розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів 

чи будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 

2, 5, а також крім граніту та пісковику) 



08.12.12-

90.00 
Порфір • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; #; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

09 Послуги • # допоміжні щодо добування корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.1 Послуги • # допоміжні щодо добування нафти та природного газу 

09.9 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.10 Послуги • # допоміжні щодо добування нафти та природного газу 

09.10.1 Послуги • # допоміжні щодо добування нафти та природного газу 

09.10.12 Послуги • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні # для добування 

нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Послуги • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні # для добування 

нафти та природного газу 

09.10.13 Послуги • # щодо скраплювання та регазифікування природного 

газу для транспортування, що їх надають на місці 

добування 

09.10.13-

00.00 
Послуги • # щодо скраплювання та регазифікування природного 

газу для транспортування, що їх надають на місці 

добування 

09.90 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90.1 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів 

09.90.11 Послуги • # допоміжні щодо добування кам'яного вугілля 

09.90.11-

00.00 
Послуги • # допоміжні щодо добування кам'яного вугілля 

09.90.19 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних копалин і 

розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

06 Природний • Нафта сира та # газ 

06.2 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20.1 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20.10 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20.10-

00.00 
Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

08.99.2 Природний • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 



промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд #, гранат 

природний та інші природні абразивні матеріали; інші 

мінерали" 

08.99.2 Природний • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат # та інші природні абразивні матеріали; інші 

мінерали" 

08.99.22 Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд #, гранат 

природний та інші природні абразивні матеріали" 

08.99.22 Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат # та інші природні абразивні 

матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд #, гранат 

природний та інші природні абразивні матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат # та інші природні абразивні 

матеріали" 

09.1 Природного • Послуги допоміжні щодо добування нафти та # газу 

09.10 Природного • Послуги допоміжні щодо добування нафти та # газу 

09.10.1 Природного • Послуги допоміжні щодо добування нафти та # газу 

09.10.11 Природного • Буріння для добування нафти та # газу 

09.10.11-

00.00 
Природного • Буріння для добування нафти та # газу 

09.10.12 Природного • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та # газу 

09.10.12-

00.00 
Природного • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та # газу 

09.10.13 Природного • Послуги щодо скраплювання та регазифікування # газу 

для транспортування, що їх надають на місці добування 

09.10.13-

00.00 
Природного • Послуги щодо скраплювання та регазифікування # газу 

для транспортування, що їх надають на місці добування 

08 Продукція • # добування корисних копалин і розробляння кар'єрів, 

інша 

08.9 Продукція • # добування корисних копалин і розробляння кар'єрів, 

н. в. і. у. 

08.99 Продукція • # гірничодобувної промисловості та розробляння 

кар'єрів, інша, н. в. і. у. 

08.12.13 Промислових • Суміші шлаку й подібних # відходів, з умістом або без 

умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 



каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Промислових • Суміші шлаку й подібних # відходів, з умістом або без 

умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

09.10.13 Регазифікування • Послуги щодо скраплювання та # природного газу для 

транспортування, що їх надають на місці добування 

09.10.13-

00.00 
Регазифікування • Послуги щодо скраплювання та # природного газу для 

транспортування, що їх надають на місці добування 

09.10.12 Ремонтування • Монтування, # та демонтування бурильних установок, 

пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти 

та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Ремонтування • Монтування, # та демонтування бурильних установок, 

пов'язані з цим допоміжні послуги для добування нафти 

та природного газу 

08.99.21 Розпиляне • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише #, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Розпиляне • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише #, або 

грубосформоване 

08.11.12-

36.00 
Розрізаний • Граніт, # на прямокутні (зокрема квадратні) блоки або 

плити 

08.11.12-

90.00 
Розрізаний • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише # (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою вагою 

більше ніж 2,5, а також крім граніту та пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Розрізаний • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або # на 

прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як 

інші види баласту) 

08 Розробляння • Продукція добування корисних копалин і # кар'єрів, 

інша 

08.9 Розробляння • Продукція добування корисних копалин і # кар'єрів, н. 

в. і. у. 

08.99 Розробляння • Продукція гірничодобувної промисловості та # кар'єрів, 

інша, н. в. і. у. 

09 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин 

і # кар'єрів 

09.9 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і # кар'єрів 

09.90 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 



копалин і # кар'єрів 

09.90.1 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і # кар'єрів 

09.90.19 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і # кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і # кар'єрів, н. в. і. у. 

08.93 Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

#" 

08.93.1 Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

#" 

08.93.10 Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

#" 

08.93.10-

00.00 
Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

#" 

07 Руди • # металеві 

07.1 Руди • # залізні 

07.2 Руди • # кольорових металів 

07.10 Руди • # залізні 

07.10.1 Руди • # залізні 

07.10.10 Руди • # залізні 

07.10.10-

00.00 
Руди • # залізні 

07.21 Руди • # уранові та торієві 

07.21.1 Руди • # уранові та торієві 

07.21.10 Руди • # уранові та торієві 

07.21.10-

00.00 
Руди • # уранові та торієві 

07.29 Руди • # та концентрати кольорових металів, інші 

07.29.1 Руди • # та концентрати кольорових металів, інші 

07.29.11 Руди • # та концентрати мідні 

07.29.11-

00.00 
Руди • # та концентрати мідні 

07.29.12 Руди • # та концентрати нікелеві 

07.29.12-

00.00 
Руди • # та концентрати нікелеві 

07.29.13 Руди • # та концентрати алюмінієві 

07.29.13- Руди • # та концентрати алюмінієві 



00.00 

07.29.14 Руди • # та концентрати дорогоцінних металів 

07.29.14-

00.00 
Руди • # та концентрати дорогоцінних металів 

07.29.15 Руди • # та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.15-

00.00 
Руди • # та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.19 Руди • # та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Руди • # та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

08.12.22 Силіманіт • "Глини інші, андалузит, кіаніт і #; муліт; землі шамотні 

чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Силіманіт • "Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт і #; 

муліт; землі шамотні чи динасові" 

06 Сира • Нафта # та природний газ 

06.1 Сира • Нафта# 

06.10 Сира • Нафта # 

08.93 Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.1 Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.10 Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.10-

00.00 
Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.91.12 Сірка • "Пірит необпалений; # необроблена чи нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Сірка • "Пірит необпалений; # необроблена чи нерафінована" 

06.2 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20.1 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20.10 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20.10-

00.0.0 
Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

09.10.13 Скраплювання • Послуги щодо # та регазифікування природного газу 

для транспортування, що їх надають на місці добування 

09.10.13- Скраплювання • Послуги щодо # та регазифікування природного газу 



00.00 для транспортування, що їх надають на місці добування 

08.11 Сланець • Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, 

крейда та # 

08.11.4 Сланець • # 

08.11.40 Сланець • # 

08.11.40-

00.00 
Сланець • # 

06.01 Текстильних • Послуги щодо прання та хімічного чищення # і 

хутряних виробів 

08.92 Торф • # 

08.92.1 Торф • # 

08.92.10 Торф • # 

08.92.10-

00.00 
Торф • # 

08.11.11-

33.00 
Травертин • Мармур і #, необроблені або начорно оброблені 

08.11.11-

36.00 
Травертин • Мармур і #, розрізані на прямокутні чи квадратні блоки 

або плити 

08.12.12-

90.00 
Травертину • "Гранули, дрібняк і порошок з #; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

09.10.13 Транспортування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для #, що їх надають на місці 

добування 

09.10.13-

00.00 
Транспортування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для #, що їх надають на місці 

добування 

09.10.12 Установок • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

#, пов'язані з цим допоміжні послуги для добування 

нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Установок • Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

#, пов'язані з цим допоміжні послуги для добування 

нафти та природного газу 

08.11.20-

50.00 
Флюс • # вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, що 

його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 

штучного вапнякового каменю) 

08.91.11 Фосфати • # кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11 Фосфати • Фосфати кальцію, # алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11-

00.00 
Фосфати • # кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 



08.91.11-

00.00 
Фосфати • Фосфати кальцію, # алюмінієво-кальцієві природні 

08.91 Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва добрив 

08.91.1 Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва добрив 

08.91.19 Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва добрив, 

інші 

08.91.19-

00.00 
Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва добрив, 

інші 

08.93 Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.1 Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.10 Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.10-

00.00 
Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.11.20-

50.00 
Цементу • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна чи # 

(крім заповнювача з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

08.93 Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.1 Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.93.10 Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини " 

08.93.10-

00.00 
Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини " 

7.1.20.11 Чистоти • Послуги щодо випробовування й аналізування складу 

та # 

08.12.13 Шлаку • Суміші # й подібних промислових відходів, з умістом 

або без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Шлаку • Суміші # й подібних промислових відходів, з умістом 

або без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

08.12.13 Щебеню • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, # та 

подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Щебеню • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, # та 

подрібненого каміння, для будівництва 



08.12.12-

10.00 
Щебінь • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; # і 

подрібнене каміння" 

 

 

Секція C 

(див. окремо в базі) 

  

  

 


